
 

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM 

                                                                                         W GRUPIE  VIII „Motylki” w roku szkolnym 2018/2019 

  

Zadanie -cel  TEMATYKA TERMIN 

REALIZACJI 

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 
UWAGI O 

REALIZACJI 

 

ZEBRANIA Z 

RODZICAMI, 

PEDAGOGIZACJA 

I. Zebranie organizacyjne: 

- podpisanie oświadczeń i upoważnień przez rodziców; 

- przypomnienie statutu przedszkola oraz organizacji pracy; 

- przedłożenie koncepcji i planu pracy przedszkola, programu 

wychowanie przedszkolnego na bieżący rok; 

- zapoznanie z przedsięwzięciami, akcjami, procedurami i regulaminami 

w przedszkolu; 

- przedstawienie kodeksu grupy;  

- wybór trójki grupowej; 

- wypracowanie szczegółowego planu dnia w grupie; 

- przedstawienie arkusza gotowości szkolnej; 

- sprawy różne. 

 

IX 2018r. 
M. Czapla 

E. Pleskacz 

 

 

 

 

2.Zapoznanie rodziców z wypracowanymi materiałami. 

- przedstawienie wstępnej obserwacji; 

- przedstawienie wyników wstępnej diagnozy gotowości szkolnej; 

- sprawy różne. XI 2018r. 
M. Czapla 

E. Pleskacz 

 

 

 

 

 

 

 



3.Podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej za pierwsze 

półrocze; 

- diagnoza i ocena stopnia realizacji zadań wynikających z programu 

pracy przedszkola i statutu, sukcesy, trudności; 

- analiza współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym; 

- sprawozdanie z przebiegu zajęć specjalistycznych, efekty pracy; 

II 2019r. 
M. Czapla 

    E. Pleskacz 

 

 

 

 

 

4.Zapoznanie rodziców z diagnozą gotowości szkolnej. 

- przedstawienie wyników diagnozy końcowej; 

- przedłożenie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole; 

 

IV 2019r. 
M. Czapla 

E. Pleskacz 

 

 

 

 

 

 

5.Zebranie podsumowujące pracę wychowawczo – dydaktyczną 

za drugie półrocze: 

- ewaluacja programów i planów zrealizowanych w grupie; 

- analiza współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

- sprawozdanie z zajęć specjalistycznych i dodatkowych w grupie; 

- analiza przeprowadzonych akcji i projektów zewnętrznych; 

- przedstawienie wyników ewaluacji końcowej; 

- sprawy różne. 

VI 2019r. 
M. Czapla 

E. Pleskacz 

 

 

WŁĄCZANIE 

RODZICÓW DO 

ORGANIZOWANIA 

WYDARZEŃ, W 

KTÓRYCH BIORĄ 

UDZIAŁ DZIECI 

Spotkanie otwierające rok szkolny 2018/2019 

  

31.VIII.2018r. 
N- lki w grupie 

 

„JESIENNE ZABAWY”- zabawy z rodzicami w plenerze, 

Dąbrowa Tomaszowska; 

 

12.IX.2018r. 

N-lki w grupie 

 

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” – jednodniowe czytanie 

utworów przez 100 osób 

IX 2018r. 
N-lki w grupie 

 

„ŚWIĘTO MAŁEGO MISTERA” - Uroczystości w grupach z 

okazji Dnia Chłopaka 

IX 2018r M. Czapla 

 

  

„DZIŚ ŚWIĘTUJĄ PRZEDSZKOLAKI”– Uroczyste obchody 

Dnia Przedszkolaka 

 

IX 2018r. 

E. Pleskacz 

 



„MIŚ - PLUSZOWY PRZYJACIEL” 

 

XI 2018r 
M. Czapla 

 

„POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” – zbieranie 

żywności i część artystyczna w TDK 

XI – XII 

2018r. 
M. Czapla 

 

„ANDRZEJKOWE CZARY MARY”- „Bal piżamowy” - zabawy, 

konkursy, andrzejkowe  

XI 2018r. 
E. Pleskacz 

 

„MIKOŁAJKI,  MIKOŁAJKI” -  Spotkanie z Mikołajem XII 2018r N-lki w 

grupie 

 

„RADOSNY NASTAŁ CZAS” - Spotkanie jasełkowe 
XII 2018r. 

M. Czapla 

E. Pleskacz 

 

„WNUCZĘTA WAS KOCHAJĄ” - Uroczystości grupowe z 

okazji Dnia Babci i Dziadka 
I – II 2019r 

M. Czapla 

E. Pleskacz 

 

„BAL NA 100 PAR” – Zabawa karnawałowa 
I – II2019r. N-lki w grupie 

 

„ŚWIĘTO MAŁEJ MISS - Uroczystości grupowe z okazji Dnia 

Kobiet” 
III 2019r. M. Czapla 

 

„ ZMARTWYCHWSTAŁ PAN” – uroczystość wielkanocna 16 – 17 IV 

2019r. 

M. Czapla 

E. Pleskacz 

 

„MAMUSIU, TATUSIU JA KOCHAM WAS” – Dzień Mamy i 

Taty – spotkanie w grupie, piknik 
V 2019r 

M. Czapla 

E. Pleskacz 

 

„DZIEŃ DZIECIĘCYCH RADOŚCI”- Dzień Dziecka na placu 

przedszkolnym 

 

 

VI 2019r. N-lki w grupie 

 

 „W KRÓLESTWIE PANI ZIMY” - Apel Jedyneczki                                                    

XI 2019r. 

M. Czapla 

E. Pleskacz 

 

 

ZAJĘCIA  

OTWARTE, 

WARSZTATY 

 

„BIAŁO CZERWONI ” zajęcia popołudniowe z rodzicami 

 

Zajęcia otwarte dla rodziców  

 

X  2019r 

 

IV 2019r. 

 

M. Czapla 

E. Pleskacz 

 



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 N-lki w grupie  

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 

2. Angażowanie dzieci z rodzicami do udziału w konkursach 

organizowanych w środowisku lokalnym 

3. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas występów na terenie 

przedszkola 

 - prezentacja dzieci zdolnych na Apelach Jedyneczki 

4. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas konkursów na terenie 

przedszkola 

- udział dzieci w konkursach 

5. Udział dzieci w akcjach organizowanych przez przedszkole 

- zbieranie zakrętek dla Hospicjum Santa Galla, 

- Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 

- Cała Polska Czyta Dzieciom 

 

Cały rok N-lki w grupie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCIECZKI 1).Organizowanie spacerów, wycieczek do miejsc związanych z 

historią miasta 

 „POZNAJĘ CIEKAWE MIEJSCA”, - wycieczki krajoznawcze; 

„ŚLADAMI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO” – palenie zniczy, 

składanie kwiatów;; 

- „DROGA DO SZKOŁY” – zapoznanie dzieci z drogą do szkoły; 

- „WIZYTA W SZKOŁACH”; 

Cały rok 

 

 

 

XI 2018r. 

 

IX – X 2018r. 

 

IV – V 2019r. 

 

N-lki w grupie 

 

 

 

E. Pleskacz 

 

M.Czapla 

 

E. Pleskacz 

 

 

 

 



- CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” – czytanie literatury 

przez uczniów szkół; 

- „UCZNIOWIE PRZEDSZKOLAKOM”- oglądanie przez 

przedszkolaków przedstawień uczniowskich; 

- „DNI OTWARTE W SZKOLE”- wizyta dzieci i rodziców w 

szkole; 

V 2019r. 

 

 

 

Wg planu 

szkoły 

 

Wg planu 

szkoły 

E. Pleskacz 

 

 

 

 

N-lki w grupie 

 

M. Czapla 

KONTAKTY 

INDYWIDUALNE Z 

RODZICAMI 

Poniedziałek 16.00 – 16.30 (bądź inny dzień wcześniej ustalony)  

Środa - 16.00 – 16.30 

Cały rok E. Pleskacz 

        M. Czapla 

 

GAZETKA 

INFORMACYJNA 

DLA RODZICÓW, 

STRONA 

INTERNETOWA 

PRZEDSZKOLA, 

ARTYKUŁ  

Zachęcanie do systematycznego oglądania strony internetowej 

przedszkola 

• ważne ogłoszenia i informacje,  

• wystawki prac dzieci,  

• teksty piosenek i wierszy na dany miesiąc  

• wyeksponowanie „Kodeksu grupy”  

• rozprowadzanie :Informatora Jedyneczki 

 

Cały rok Nauczycielki w 

grupie 

 

UDZIAŁ 

RODZICÓW W 

PRACACH NA 

RZECZ 

PRZEDSZKOLA 

1.Zaangażowanie rodziców w pozyskiwaniu środków 

finansowych na zakup sprzętu na plac zabaw – kiermasze, loterie. 

2. Pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości przedszkolnych 

i grupowych. 

3. Zachęcanie rodziców do uczestnictwa w akcjach wynikających 

z planu pracy przedszkola. 

4.Udział rodziców w konkursach organizowanych w przedszkolu i 

środowisku. 

5. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych w 

przedszkolu i w środowisku . 

Wg potrzeb 
Nauczycielki w 

grupie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WSPÓŁPRACA  

ZE 

ŚRODOWISKIEM 

- spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie 

Lubelskim; 

- Spotkanie ze strażakami,  

- Dzień Godności Osób z Upośledzeniem Intelektualnym  

- Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu, 

- udział w konkursach organizowanych przez Miejska Bibliotekę 

Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim oraz TDK 

Wg potrzeb Nauczycielki w 

grupie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano i zatwierdzono  na zebraniu rodziców w dniu 06.09.2018r                                                            
                                                                                                                                                                                   
 

 


