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HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM 

                                                         W GRUPIE  VII w roku szkolnym 2018-2019 

  
Zadanie -cel  TEMATYKA TERMIN 

REALIZACJI 

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

UWAGI O 

REALIZACJI 

 
ZEBRANIA Z RODZICAMI, 

PEDAGOGIZACJA 

1. Zebranie organizacyjne 

 

• Podpisywanie oświadczeń i upoważnień przez rodziców i 

wypełnianie oświadczeń odnośnie wyrażania zgody na 

przetarzanie danych 

 

• Zapoznanie ze  Statutem  Przedszkola i Koncepcją pracy 

przedszkola na lata 2018-2023 

• Organizacja pracy przedszkola 

• Zapoznanie z Planem pracy przedszkola 

analiza wspólnie z rodzicami, wniesienie uwag i propozycji 

• podanie tematów i treści zajęć profilowanych 

prowadzonych w grupie 

•  Zapoznanie z Programem wychowania przedszkolnego 

zgodnego z podstawą programową. 

• Dyskusja nt.  książek pomocniczych i programów 

•  Zapoznanie z procedurami i regulaminami 

obowiązującymi w przedszkolu. 

•  Przypomnienie praw i obowiązków dziecka, ustalenie 

Kodeksu Puchatka, dyskusja rodziców 

•  Wybór trójki grupowej. 

•  Opracowanie Harmonogramu współpracy z rodzicami i 

środowiskiem – zatwierdzenie. 

• Zapoznanie z szczegółowym rozkładem dnia . 

•  Analiza wyprawki przedszkolnej opracowanej przez radę 

pedagogiczną – dyskusja. 

•  Oczekiwania rodziców- dyskusja. 

•  Sprawy różne – pobyt na powietrzu, infekcje, 

•  Wnioski  do pracy-propozycje i uwagi rodziców 

4.09.201 
 

Renata Detko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zrealizowane 

03.09.18 



2 

1. Zapoznanie rodziców z wypracowanymi materiałami  - 

przekazanie materiałów rodzicom 

 Wyniki wstępnej obserwacji, podział na grupy, 

kierunki pracy z dzieckiem 

 Zapoznanie z Procedurami Kierowania do Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

 Pedagogizacja rodziców- „Uświadomienie istotnej roli 

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i 

przedszkola” 

 Sprawy różne 

 

10.2017 Magdalena Krech 

 

 

 

 

 

 

1. Podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej za 

pierwsze półrocze 

 Diagnoza i ocena stopnia realizacji zadań wynikających z 

programu pracy przedszkola i Statutu – sukcesy, trudności 

 Dyskusja 

 Wnioski i uwagi rodziców, nauczycieli do dalszej pracy. 

 Sprawy różne. 

 01.2018 Magdalena Krech 

 

 

 

 

 

4.Zebranie podsumowujące pracę wychowawczo – dydaktyczną 

za drugie półrocze 

 Przedstawienie  sukcesów i trudności dzieci, 

 omówienie realizacji Planu Pracy Przedszkola 

 Podziękowanie za współpracę 

06.2018 
Renata Detko 

 

 

WŁĄCZANIE RODZICÓW 

DO ORGANIZOWANIA 

WYDARZEŃ, W 

KTÓRYCH BIORĄ 

UDZIAŁ DZIECI 

WITAMY W PRZEDSZKOLU – spotkanie otwierające rok 

przedszkolny 31.08.2017 

 

Renata Detko 

Magdalena Krech 

 

 

DZIŚ ŚWIĘTUJĄ PRZEDSZKOLAKI – uroczyste obchody 

Dnia przedszkolaka 20.09.2017 
Renata Detko 

 

 

JESIENNE ZABAWY – zabawy z rodzicami w plenerze 

8.10.200 
Renata Detko 

Magdalena Krech 
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ŚWIĘTO MAŁEGO MISTERA – uroczystość z okazji Dnia 

Chłopaka 
29.09.2017 Magdalena Krech 

 

MIŚ – PLUSZOWY PRZYJACIEL – uroczystość z okazji 

Światowego Dnia Pluszowego Misia 25.11.2017 Renata Detko 

 

MIKOŁAJKI, MIKOŁAKI – spotkanie i zabawa z Mikołajem  

06.12.2017 

Renata Detko 

 

 

WNUCZĘTA WAS KOCHAJĄ – uroczystość z okazji Dnia 

Babci i Dziadka 
01.2018 Magdalena Krech 

 

BAL NA 100 PAR – bal w przedszkolu, zabawa karnawałowa 

 
01.2018 

 

Renata Detko 

Katarzyna 

Wojciechowska 

 

 W KRÓLESTWIE PANI ZIMY– Apel Jedyneczki 
02.2018 

Renata Detko 

Magdalena Krech 

 

ŚWIĘTO MAŁEJ MISS – uroczystość w grupie z okazji Dnia 

Kobiet 08.03.2018 Renata Detko 
 

WITAJ WIOSNO – Powitanie wiosny 
 Renata Detko 

 

MAMUSIU, TATUSIU, JA KOCHAM WAS – Dzień Mamy i 

Taty, Piknik 05- 06.2018 

 

Renata Detko 

 

 

DZIEŃ DZIECĘCYCH RADOŚCI – Dzień Dziecka na placu 

przedszkolym  
Renata Detko 

Magdalena Krech 

 

JEDYNKOWE TALENTY – prezentacje osiągnięć z języka 

angielskiego, rytmiki, żonglerki, zajęć profilowanych 
06.2018 

Renata Detko 

Magdalena Krech 

 

ZAJĘCIA  OTWARTE, 

WARSZTATY 

 

Zajęcia popołudniowe – „ Biało czerwoni” 12.2017 

 
Renata Detko  

Zajęcia otwarte – „Wisenna łąka” 10.2017 Magdalena Krech  
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DRZWI  OTWARTE  DLA  

RODZICÓW 

1. Systematyczne informowanie rodziców o zadaniach 

wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu: 

-aktualizacja informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców, 

-konsultacje , 

-porady, 

-materiały na stronę internetową 

 

 

 

Cały rok 

 

Renata Detko 

 Magdalena 

Krech 

 

WSPIERANIE ROZWOJU 

DZIECKA ZDOLNEGO I Z 

DYSFUNKCJAMI 

1.  Angażowanie dzieci i rodziców do udziału w 

konkursach na terenie przedszkola w celu wspierania 

aktywności twórczej dzieci 

 „Konkurs na stroik,k kartkę, ozdobę 

bożonarodzeniową” – konkurs plastyczny 

 „Konkurs na stroik, kartkę, ozdobę wielkanocną” 

– konkurs plastyczny 

 „Brzechwolandia” – konkurs plastyczny i literacki 

 

 

 

10-11.2017 

11.2017 

        05.2018 

05.2018 

04 – 05.2018 

         

        05. 2018 

05.2018 

 

 

 

 

Renata Detko 

Magdalena Krech 

 

 

1. Angażowanie dzieci z rodzicami do udziału w 

konkursach organizowanych w środowisku lokalnym 

 Przegląd Piosenki Przedszkolnej w TDK 
12.2017 

05.2018 

Renata Detko 

 

 

 

 

1. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas występów na 

terenie przedszkola 
 Występy podczas Apeli Jedyneczki 

Cały rok 
Renata Detko 

 

 

1. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas konkursów na 

terenie przedszkola 

 Nagradzanie poprzez wręczanie nagród na Apelach 

Jedyneczki 

Cały rok 

 

Renata Detko 

Magdalena Krech 

 

 

1. Udział dzieci w akcjach organizowanych przez 

przedszkole 

 Paczka dla zwierzaczka we współpracy z UM i 

MSD 

 „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” 

 „Doposażamy sale zajęć” – konkurs na stroik, 

ozdobę, kiermasz 

 „Zbieramy pieniądze na Hospicjum Małego 

Księcia” Lublin 

12.2017, 

01.2018 

11.2017 

12.2017, 

03.2018 

03-04.2018 

Cały rok 

11.2017 

 

Renata Detko 

Magdalena Krech 
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 „Zbieramy nakrętki dla Santa Galla” 

 „Cała Polska czyta dzieciom” – angażowanie 

rodzin, absolwentów – jednodnowe czytanie przez 100 

osób 

  

 

 

Cały rok 

WYCIECZKI „Poznaję ciekawe miejsca” – wycieczka krajoznawcza 

06.2018 

Renata Detko 

Magdalena Krech 

 

 

KONTAKTY 

INDYWIDUALNE Z 

RODZICAMI 

.Według potrzeb i oczekiwań rodziców 

 godziny konsultacji – w miarę potrzeb, 

poniedziałek, piątek 16.00 

- ustalenie właściwego postępowania z danym dzieckiem w 

unikaniu błędów, 

- przekazywanie informacji na temat osiągnięć dziecka 

- bieżące informacje z życia grupy i o dziecku, 

- rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych i 

dydaktycznych 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 
Renata Detko 

Magdalena Krech 

 

GAZETKA 

INFORMACYJNA DLA 

RODZICÓW, STRONA 

INTERNETOWA 

PRZEDSZKOLA, 

ARTYKUŁ 

 „Kącik dla rodziców” - tablica przedszkolna 

 „Informator Jedyneczki” - gazetka przedszkolna 

 informacje strony internetowej placówki 

 tablica ogłoszeń: informacje o wierszach i piosenkach 

realizowanych w grupie, rozkład dnia, podejmowanych 

aktywnościach, zajęcia dodatkowe, imprezy, uroczystości 

 ważne ogłoszenia i informacje, 

 wystawki prac dzieci, 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Renata Detko 

Magdalena Krech 

 

UDZIAŁ RODZICÓW W 

PRACACH NA RZECZ 

PRZEDSZKOLA 

 pomoc w organizacji uroczystości przedszkolnej, 

 przygotowanie strojów i udział w dekoracji do 

uroczystości, 

 sponsorowanie i przygotowanie poczęstunku podczas 

uroczystości dla dzieci, 

 zachęcanie rodziców do udziału w konkursach 

rodzinnych, 

 udział w akcjach charytatywnych, 

 sponsorowanie wyjść na spektakle do TDK 

 pomoc w organizacji wyjść poza teren przedszkola 

Cały rok 

Renata Detko 

Magdalena Krech 
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 Opracowano i zatwierdzono  na zebraniu rodziców w dniu 03.09.2018 r                                                                

 

 

     

 

Renata Detko 


