HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM
W GRUPIE IX w roku szkolnym 2018-2019
Zadanie -cel
ZEBRANIA Z
RODZICAMI,
PEDAGOGIZACJA

TEMATYKA
1. Zebranie organizacyjne
 Podpisanie oświadczeń i upoważnień przez rodziców
 Przypomnienie Statutu Przedszkola, organizacja pracy
przedszkola
 Zapoznanie z Koncepcją i Planem Pracy Przedszkola –
wspólna analiza z rodzicami, wniesienie uwag i propozycji
 Przedstawienie programów obowiązujących w przedszkolu
zgodnych z podstawą programową
 Przedstawienie propozycji książek, kart pracy- dyskusja
 Wypracowanie grafiku kontaktów indywidualnych rodzic –
nauczyciel
 Zapoznanie z procedurami i regulaminami obowiązującymi w
przedszkolu
 Przypomnienie praw i obowiązków dziecka, modyfikacja
Kodeksu Grupy
 Wybór trójki grupowej
 Omówienie tematu odbierania dzieci według obowiązujących
przepisów – tylko upoważnienia pisemne
 Opracowanie harmonogramu współpracy z rodzicami i
środowiskiem, w tym propozycję uroczystości przedszkolnym i
w środowisku lokalnym – zatwierdzenie
 Wypracowanie szczegółowego rozkładu dnia
 Analiza „Wyprawki przedszkolnej” opracowanej przez Radę
Pedagogiczną
 Oczekiwania rodziców – dyskusja, wyciągnięcie wniosków do
dalszej pracy – propozycje i uwagi rodziców
 Sprawy różne.
 Zakończenie zebrania wnioskami ustalonymi wspólnie z
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IX.2018r.

Jolanta Igras
Jagoda Smyjewska
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rodzicami do dalszej pracy
Oczekiwania rodziców – dyskusja

2. Zapoznanie rodziców z wypracowanymi materiałami
 Wyniki wstępnej obserwacji, podział na grupy, kierunki
pracy z dzieckiem
 Przedstawienie rodzicom tematu „w domu i w przedszkolu”
– ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
 Oczekiwania rodziców - dyskusja
 Sprawy różne

3. Podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej za pierwsze
półrocze
 Diagnoza i ocena stopnia realizacji zadań wynikających z
Planu Pracy Przedszkola– sukcesy, trudności
 Dyskusja – wnioski i uwagi rodziców, nauczycieli do dalszej
pracy.
 Sprawy różne.

4. Zebranie podsumowujące pracę wychowawczo – dydaktyczną
za drugie półrocze
 Przedstawienie wyników badań umiejętności dzieci w grupie,
sukcesy, trudności
 Wybór programu na przyszły rok
 Wybór książek pomocniczych na przyszły rok,
 Analiza „wyprawki przedszkolnej” i przyjęcie jej do realizacji dyskusja

X.2018r.
IV. 2019r.

I - II.2019r.

VI.2019r.

J. Smyjewska

J. Igras

J. Smyjewska
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Podziękowanie za współpracę

1. „Witamy w przedszkolu” – spotkanie otwierające rok
WŁĄCZANIE
przedszkolny
RODZICÓW DO
ORGANIZOWANIA
WYDARZEŃ, W
2. „Dziś świętują przedszkolaki” – uroczystość z okazji
KTÓRYCH BIORĄ
Światowego Dnia Przedszkolaka”
UDZIAŁ DZIECI
3. „Jesienne zabawy” – zabawy z rodzicami w plenerze
4. „Święto małego mistera” – uroczystość z okazji Dnia Chłopaka
5.

31.VIII.2018r.

J. Igras
J. Smyjewska

20.IX.2018r.

J. Igras

IX/X.2018r.
28. IX. 2018r.

J. Igras
J . Igras

„Pamiętamy hołd składamy” – odwiedzanie miejsc pamięci
narodowych

X-XI. 2018r.

6. „Miś pluszowy przyjaciel” – uroczystość z okazji Światowego
Dnia Pluszowego Misia

23. X.2018r.

J. Igras

7. „Andrzejkowe czary mary” – zabawy i konkursy andrzejkowe

29.XI. 2018r.

J. Smyjewska

8. „Mikołajki mikołajki” – spotkanie z Mikołajem

XII.2018r.

J. Smyjewska

9. „Radosny nastał czas” – spotkanie opłatkowe, kolędowanie,
jasełka

XII.2018r.

10. „Wnuczęta was kochają” – uroczystość z okazji Dnia Babci i
Dziadka
11. „Bal na sto par” – zabawa karnawałowa
12. „Święto małej mis”– uroczystość z okazji Dnia Kobiet

J. Igras

J. Igras
I.2019r.
I-II.2019r.

J. Smyjewska
J. Smyjewska

8.III.2019r..

J. Igras

20.III.2019r.

J. Smyjewska
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13. „Witaj wiosno” – uroczystość powitania wiosny
14. „Spotkanie ze strażakiem”
15. „Mamusiu tatusiu ja kocham was” – uroczystość z okazji Dnia
Mamy i Taty, pikniki rodzinne

16. „Muzyczny koncert”- zwiedzanie szkoły muzycznej

17. „Dzień dziecięcych radości” – dzień dziecka na placu przedszkolnym
18. „Poznajemy ciekawe miejsca” – wycieczka krajoznawcza wioska
indiańska

ZAJĘCIA
OTWARTE,
WARSZTATY

DRZWI
OTWARTE DLA
RODZICÓW

1. Uczestniczenie rodziców w zajęciach z dziećmi
- udział rodziców w zajęciach otwartych
- biało czerwoni – warsztaty popołudniowe wykonanie
rekwizytów na bal niepodległościowy i przemarsz

1. Systematyczne informowanie rodziców o zadaniach
wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu:
-aktualizacja informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców,
-konsultacje ,
-porady,

V.2019r.

J. Smyjewska
J. Igras

V/VI.2019r.

J. Igras

V.2019r.

J. Igras

V-VI.2019r.

J. Smyjewska

V. 2019r.

J. Igras
J. Smyjewska

IV.2019r.
X/XI.2019r.

Cały rok

J. Smyjewska
J. Igras

J. Igras
J. Smyjewska
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-materiały na stronę internetową
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 plastyczny dla dzieci i rodziców na stroik, kartkę,
ozdobę Bożonarodzeniową
- konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców na stroik, kartkę,
ozdobę Wielkanocną

2. Angażowanie dzieci z rodzicami do udziału w konkursach
organizowanych w środowisku lokalnym
- Przegląd Piosenki Przedszkolnej - TDK
- Konkursy organizowane przez Miejską Bibliotekę i inne
instytucje

3. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas występów na terenie
przedszkola
- Jesienna przygoda apel Jedyneczki
- „Jedynkowe talenty” – rozwijanie umiejętności i uzdolnień
dzieci
- Udział dzieci w zajęciach profilowanych:
 Mądra głowa – gra w warcaby
 Matematyka na wesoło- żonglerka
- Kontynuacja II Przedszkolnego i Międzyprzedszkolnego przeglądu
twórczości Jana Brzechwy „Brzechwolandia”

4. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas konkursów na terenie
przedszkola
- „Przegląd twórczości Jana Brzechwy” – konkurs recytatorski
i plastyczny

XII.2018r.

J. Smyjewska

III-IV.2019r.

(według wpływu
regulaminów)

J. Smyjewska
J. Igras

XI.2018r.

J. Igras
J Smyjewska

Cały rok
VI. 2019r.

J. Igras

V.2019r.

J. Igras
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XII.2018r.
5. Udział dzieci w akcjach organizowanych przez przedszkole
-„Paczka dla zwierzaczka” – akcja we współpracy z Urzędem
Miasta i MSD
- Zbiórka nakrętek na Hospicjum Santa Galla
1. „Indiańska wioska” – wycieczka krajoznawcza
2. Organizowanie wycieczki do:

WYCIECZKI

- biblioteki,
-szkoły muzycznej,
- wesołe zabawy w parku jesienią zimą i wiosną
3. Zabytki mojego miasta -wycieczki



KONTAKTY
INDYWIDUALNE Z
RODZICAMI

GAZETKA
INFORMACYJNA
DLA RODZICÓW,
STRONA
INTERNETOWA
PRZEDSZKOLA,
ARTYKUŁ

Przekazywanie rodzicom informacji dotyczących
wspomagania rozwoju dziecka podczas:
-rozmów indywidualnych
-zebrań grupowych
-zajęć otwartych i warsztatów
-informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce i
zachowaniu
 Spotkania indywidualne z rodzicami pierwszy wtorek
miesiąca godz 16 30







Ważne ogłoszenia i informacje
Wystawki prac dzieci
Teksty piosenek i wierszy na dany miesiąc
Wyeksponowanie „Kodeksu grupy”
Rozprowadzanie : „Informatora Jedynaczki”
Zachęcanie rodziców do odwiedzania strony internetowej
przedszkola

Cały rok .

Pierwsze
półrocze/drugie
półrocze

Cały rok

Cały rok

J. Igras
J. Smyjewska

J. Igras
J. Smyjewska

J. Igras
J. Smyjewska
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UDZIAŁ
RODZICÓW W
PRACACH NA
RZECZ
PRZEDSZKOLA











WSPÓŁPRACA
ZE
ŚRODOWISKIEM

„Doposażamy plac zabaw” - zaangażowanie rodziców w
pozyskiwanie środków finansowych na zakup sprzętu na plac
zabaw: organizowanie kiermaszy – sprzedaż ozdób, kartek i
stroików świątecznych
„Akcja dekoracja” – angażowanie rodziców do zakupu
potrzebnych akcesoriów umożliwiających samorzutny rozwój
dzieci
Pomoc rodziców w organizacji uroczystości
przedszkolnych i grupowych: przygotowanie strojów,
rekwizytów, sponsorowanie i przygotowanie poczęstunku dla
dzieci
Zachęcanie rodziców do udziału w konkursach rodzinnych
Udział w akcjach charytatywnych, „Pomóż dzieciom przetrwać
zimę”
Cała Polska czyta dzieciom, zachęcanie rodziców do
uczestnictwa w akcjach wynikających z planu przedszkola
Angażowanie rodziców do pomocy w organizacji zajęć
profilowanych „Jedynkowe talenty” „Mądra głowa” – gra w
warcaby
„Dziś jest twoje święto” – celebrowanie urodzin dzieci
1. „Dziś świętują przedszkolaki” – uroczystość z okazji
Światowego Dnia Przedszkolaka

J. Igras
J. Smyjewska
Według potrzeb

20.IX. 2018r.

J. Igras

23.X.2018r.

J. Igras

3. „Przegląd piosenki przedszkolnej”

XI-I.2018r.

J. Smyjewska

4. „Spotkania promujące bezpieczeństwo dzieci” – droga do
przedszkola praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnie wraz
z zaproszoną policją

IX-X.2018r.

J. Igras

Cały rok

J. Igras

2. „Miś pluszowy przyjaciel” – uroczystość z okazji światowego
dnia pluszowego misia

5. „Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi” – poznawanie
różnych zawodów
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6. „Bezpieczne ferie” – spotkanie z przedstawicielami Powiatowej
Komendy Policji
7. „Bezpieczne wakacje” – spotkanie z przedstawicielami Straży
Pożarnej

I.2019r.

J. Smyjewska

VI.2019r.

J Igras

IV.2019r.

J. Smyjewska

V-VI.2019r.

J Igras

8. „Bezpieczni w lesie” – spotkanie z leśnikiem
9. „Tydzień sprawności fizycznej” – udział w Turnieju Miast i
Gmin

Opracowano i zatwierdzono na zebraniu rodziców w dniu 05.09.2018 r
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