
HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM 

                                                         W GRUPIE  XI w roku szkolnym 2018-2019 

  
Zadanie -cel  TEMATYKA TERMIN 

REALIZACJI 

OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 

UWAGI O 

REALIZACJI 

 
ZEBRANIA Z 

RODZICAMI, 

PEDAGOGIZACJA 

1 Zebranie organizacyjne 

 1. Powitanie 

2. Wybór protokolanta 

3.Podanie przebiegu zebrania 

 omówienie szczegółowe organizacji pracy w grupie z 

podaniem profilu pracy do akceptacji rodziców 

omówienie prowadzonych zajęć o wybranym profilu       

 omówienie pobytu dziecka na powietrzu, infekcje w 

przedszkolu 

 zapoznanie z procedurą powypadkową – kogo 

powiadamiamy, zeszyty 

 opłaty za przedszkole, naliczanie wg uchwały Rady 

Miasta 

zapoznanie z podstawą programową i prezentacja 

programów 

 zapoznanie z organizacją pracy przedszkola, 

zamierzeniami wychowawczo – dydaktycznymi 

zaopiniowanie zaproponowanych programów i książek 

pomocniczych 

  zapoznanie ze zmodyfikowaną koncepcją pracy i 

rozwoju przedszkola oraz planem pracy przedszkola 

  opracowanie Kodeksu zachowań w grupie 

  wypracowanie grafiku kontaktów indywidualnych 

rodzic - nauczyciel 

 opracowanie planów współpracy w grupach 

uwzględniając propozycję planu współpracy z rodzicami, 

zatwierdzenie przez rodziców 

 

Wrzesień 

 

Magdalena Zielińska 

Elżbieta Światowiec 

 



 omówienie tematu odbierania dzieci wg obowiązujących 

przepisów – tylko upoważnienie pisemne 

 zakup czapek do nowych grup 

  zachęcanie rodziców do udziału w konkursach, apelach 

uroczystościach oraz czytania tablic ogłoszeń 

 analiza Wyprawki przedszkolnej – dyskusja 

 opracowanie i analiza szczegółowego rozkładu dnia 

pracy dziecka 

 zakaz przynoszenia napojów przez dzieci 

 zakaz zabierania zabawek przedszkolnych do domu 

 wybór trójek grupowych 

 ubezpieczenia dzieci 

karta Rodzina Trzy Plus do zniżki za opłatę stałą 

  podziękowanie za udział w zebraniu 

2 Zapoznanie rodziców z wypracowanymi materiałami 

Przedstawienie rodzicom wyników wstępnej obserwacji, 

podziałem na grupy, oraz przyjętymi kierunkami pracy z 

dziećmi 

Pedagogizacja rodziców-,,Uświadomienie istotnej roli 

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i 

przedszkola” 

Sprawy różne 

Październik 
Magdalena Zielińska 

  Elżbieta Światowiec 

 
 

 

 

3Podsumowanie pracy dydaktyczno wychowawczej za 

pierwsze półrocze 

Diagnoza i ocena stopnia realizacji zadań 

wynikających z planu pracy przedszkola i 

Statutu – sukcesy, trudności 

Dyskusja 

Wnioski i uwagi rodziców, nauczycieli do dalszej 

  pracy. 

Sprawy różne 

Styczeń/Luty 
Magdalena Zielińska 

 Elżbieta Światowiec 

 
 

      



4Zebranie podsumowujące pracę wychowawczo – 

dydaktyczną za drugie półrocze 

Przedstawienie wyników badań umiejętności dzieci 

w grupie, sukcesy, trudności 

Wybór programu na przyszły rok 

Analiza wyprawki przedszkolnej i przyjęcie jej do 

realizacji - dyskusja 

Podziękowanie za współpracę 

      Czerwiec 
Magdalena Zielińska 

  Elżbieta Światowiec 

 
 

 

 

WŁĄCZANIE 

RODZICÓW DO 

ORGANIZOWANIA 

WYDARZEŃ, W 

KTÓRYCH BIORĄ 

UDZIAŁ DZIECI 

1. ,,Witamy w przedszkolu” – spotkanie otwierające rok 

przedszkolny 31.08.2018r. 
Magdalena Zielińska 

Elżbieta Światowiec 

 

 

2. „Jesienne zabawy”  zabawy z rodzicami w plenerze 
IX/X 

  Magdalena Zielińska 

   Elżbieta Światowiec 

 

3. ,,Dziś świętują przedszkolaki”-obchody 

Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 20.09.2018r. Elżbieta Światowiec 

 

4. „Święto małego mistera” uroczystość w grupach z 

okazji Dnia Chłopaka 28.09.2018r. Magdalena Zielińska 

 

5. ,,Miś- pluszowy przyjaciel”Światowy Dzień 

Pluszowego Misia 23.10.2018r. Magdalena Krech 

 

6. ,, Mikołajki, Mikołajki” - spotkanie i zabawa z 

Mikołajem Grudzień Elżbieta Światowiec 

 

7. ,,Radosny nadszedł czas”- spotkanie opłatkowe, 

kolędowanie, jasełka w grupach Grudzień 
Magdalena Zielińska 

Elżbieta Światowiec 

 

8. ,,Wnuczęta Was kochają ”” - uroczystość grupowa z 

okazji Dnia Babci i Dziadka Styczeń 

 

 Elżbieta Światowiec 

Magdalena Zielińska 

 

 

9. ,Bal w przedszkolu”- zabawa karnawałowa w 

przedszkolu Styczeń/Luty Magdalena Zielińska 

 



10. „Święto małej miss” – uroczystość grupowa z okazji 

Dnia Kobiet 08.03.2019r. Magdalena Zielińska 
 

11. ,,Witaj Wiosno”- powitanie wiosny 
Marzec Magdalena Zielińska 

 

12. ,,Na majowej łące”- Apel Jedyneczki 
Maj 

 

Magdalena Zielińska 

 

13. ,,Mamusiu tatusiu ja kocham Was” - Dzień Mamy i 

Taty- spotkania w grupach, pikniki rodzinne Maj/Czerwiec 
 Magdalena Zielińska 

  Elżbieta Światowiec 

 

 

14. ,,Dzień Dziecięcych radości”- Dzień Dziecka na placu 

przedszkolnym Maj/Czerwiec  Magdalena Zielińska 

 

15. ,,Poznaję ciekawe miejsca” - wycieczka krajoznawcza 

– wioska Indiańska Maj Magdalena Zielińska 

 

16. ,,Jedynkowe talenty”- prezentacja osiągnięć dzieci 
Czerwiec   Elżbieta Światowiec 

 

ZAJĘCIA  OTWARTE, 

WARSZTATY 

 

 1. Uczestniczenie rodziców w zajęciach z dziećmi; 

- Udział rodziców w zajęciach otwartych 
 

-,,Biało czerwoni”-zajęcia popołudniowe dla dzieci i 

rodziców 

 

 

             III 

               

          IX-XI 

 

Magdalena Zielińska 

 

Elżbieta Światowiec 

 

 

 

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 

 

Nauczycielki pracujące 

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 
- ,,Stroik, kartka, ozdoba Bożonarodzeniowa” - konkurs 

    plastyczny 

- „Stroik kartka ozdoba Wielkanocna” – konkurs plastyczny 

 

 

2. Angażowanie dzieci z rodzicami do udziału 

w konkursach organizowanych w środowisku 

lokalnym 
 

- udział dzieci w konkursach 

 

3. Ukazywanie dzieci zdolnych podczas 

występów na terenie przedszkola 
- ,,Na majowej łące” - Apel Jedyneczki 

- „Witaj wiosno” – Powitanie wiosny 

- Jedynkowe talenty” - rozwijanie umiejętności i uzdolnień 

dzieci 

 

 

4. Udział dzieci w akcjach organizowanych 

przez przedszkole 
- ,,Paczka dla Zwierzaczka” - akcja we współpracy z Urzędem 

Miasta i MSD 

- ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę” - zbiórka żywności 

 

 

 

 

Grudzień 

 

 Marzec 

 

 

 

Według wpływu 

regulaminów 

 

 

 

 

Maj 

Marzec 

 

Terminarz apeli 

 

 

 

 

 

 

Listopad/Grudzień 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Zielińska 

Elżbieta Światowiec 

 

 

 

 

 

Magdalena Zielińska 

 

 

 

 

Magdalena Zielińska 

 

Nauczycielki pracujące w 

grupie 

 

 

 

Nauczycielki pracujące w 

grupie 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCIECZKI  

,,Poznaję ciekawe miejsca”- wycieczka krajoznawcza 

 

Maj 

 

 

Magdalena Zielińska 

 

 

 

 

 



KONTAKTY 

INDYWIDUALNE Z 

RODZICAMI 

Przekazywanie rodzicom informacji dotyczących 

wspomagania rozwoju dziecka podczas; 
-rozmów indywidualnych, 

- zebrań grupowych, 

- zajęć otwartych 

Udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych 

Informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce i 

zachowaniu 

 

 

 

Cały rok 

Według 

harmonogramu 

 

Nauczycielki pracujące 

w grupie 

 

 

 

GAZETKA 

INFORMACYJNA DLA 

RODZICÓW, STRONA 

INTERNETOWA 

PRZEDSZKOLA, 

ARTYKUŁ 

- ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów 

dziecięcej twórczości, 

- ,,Kącik dla rodziców” - tablica ogłoszeń 

- tablica ogłoszeń: informacje o wierszach i 

piosenkach realizowanych w grupie, rozkład dnia, 

podejmowanych aktywności dzieci, zajęcia 

dodatkowe, imprezy uroczystości 

- ,,Informator Jedyneczki” -gazetka przedszkolna, 

- strona internetowa placówki 

 

 

Cały rok 

Nauczycielki pracujące 

w grupie 

 

Magdalena Zielińska 

 Elżbieta Światowiec 

 

 

 

UDZIAŁ RODZICÓW W 

PRACACH NA RZECZ 

PRZEDSZKOLA 

 Pomoc w organizacji uroczystości grupowych i 

przedszkolnych 

 przygotowanie strojów i udział w dekoracji do 

uroczystości i spektakli, 

 sponsorowanie i przygotowanie poczęstunku 

podczas uroczystości dla dzieci, 

 zachęcanie rodziców do utrwalania uroczystości 

przedszkolnych i grupowych w formie foto-migawek. 

 zachęcanie rodziców do udziału w konkursach 

rodzinnych, 

 zachęcanie rodziców do uczestnictwa akcjach 

wynikających z planu pracy przedszkola, Cała Polska 

czyta Dzieciom”-jednodniowe czytanie utworów przez 

100 osób 

 zaangażowanie rodziców w pozyskiwanie środków 

finansowych na zakup sprzętu na plac zabaw np, 

kiermasze prac personelu i dzieci 

Cały rok 
Magdalena Zielińska 

Elżbieta Światowiec 

 

 

 



 angażowanie rodziców do pomocy w organizacji 

zajęć profilowanych „Jedynkowe talenty” – 

,,Barwne inspiracje” 

 udział w akcjach podarowania; - książki do kącika 

książki  - zabawka lub gra dla grupy, przynoszenie darów 

przyrody do kącika przyrodniczego. 

 udział w akcjach charytatywnych;   - zbiórka 

plastikowych nakrętek na hospicjum „Santa Gala”, - 

udział w kiermaszach mających na celu zbieranie 

funduszy na zakup sprzętu na plac zabaw, - udział w 

ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom przetrwać zimę” 

 Kącik pytań i odpowiedzi” – tablica dla rodziców 

 „Urodzinowy zawrót głowy” - celebrowanie 

urodzin dzieci. 

 

 
 

 

 

 

            

    

Opracowano i zatwierdzono  na zebraniu rodziców w dniu 06 -09-2018r.                                                               


