
KALENDARIUM WYDARZEŃ 

CZERWIEC 2022 

Obejmuje działania nauczycieli w oparciu o zadania wynikające z: 

1. Rocznego planu pracy MIP 10 przyjętego przez radę pedagogiczną 

2. Programów własnych MIP 10 przyjętych przez radę pedagogiczną 

3. Regulaminów programów i akcji ogólnopolskich, w których uczestniczą nauczyciele  

LP.  CO ROBIMY Termin  KTO 

ODPOWIEDZIALNY 

1.  

 
Niespodzianka dla dzieci z okazji Dnia dziecka: wata cukrowa wytwarzana na miejscu 

w przedszkolu przez zaproszonego gościa, balony z nadrukiem i poczęstunek – soczek 

owocowy i domowe ciasto z truskawkami wypieczony przez nasze Panie kucharki. 

 

01.06 

 

Dyrektor 

Fundusz - Rada 

Rodziców 

nauczyciele 



2.  

Uczestnictwo naszych wychowanków w Powiatowym 

Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Śpiewa lal, śpiewa miś” pod patronatem Starosty 

Powiatu Żyrardowskiego i Prezydenta Miasta Żyrardowa. Festiwal odbędzie się  

w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Moniuszki. Nasze przedszkole reprezentować 

będą: Maja Z (6 lat), Maja M. (5 lat) oraz Mateusz K. (3 lata). Serdecznie zapraszamy 

rodziców do wspierania swoich dzieci 

 

9.06 

godz.10.00 

Nauczyciele grup 

Chętni rodzice  

3.  

 Międzynarodowy Dzień Przyjaźni  

w przedszkolu – będą zabawy i tańce integrujące grupy, oglądanie filmu z Kubusiem 

Puchatkiem, który w 1997 został ogłoszony przez ONZ ambasadorem tego święta. 

Będzie także rysowanie/malowanie swojego przyjaciela z przedszkola i zorganizowanie 

wystawy prac dziecięcych poprzez zawieszenie ich przed przedszkolem 

13.06 

godz. 10.30 

Joanna Tomaszewska 

Ilona Myka 

 



4.  

 Przedszkolna olimpiada ekologiczna podczas której 

przedszkolaki będą miały możliwość wykazania się wiedzą na temat ekologii. 

Nagrody rzeczowe dla grup. 

20.06 

godz. 11.00 

Beata Bogucka 

Teresa Sobolewska 

Nagrody: Dyrektor 

 

5.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

6 latków odchodzących do szkoły,  „Pożegnanie z przedszkolem” - występy 

artystyczne dzieci, wręczanie pamiątkowych dyplomów oraz prezentów. 

Zapraszamy serdecznie rodziców naszych 6 latków. 

 

 

 

22.06 g.15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

Nauczyciele grup 

Fundusz Rady 

rodziców 

 

 

 

 

 

 



 

6. 

 

 

 Zakończenie roku szkolnego grupy 3 latków – 

krótkie występy artystyczne dzieci: zaśpiewamy jak umiemy, wyrecytujemy wiersze 

choć z nieśmiało. Zapraszamy serdecznie rodziców  

 

23.06  

godz.15.15 

 

 

 

 

 

Nauczyciele grupy, 

rodzice 

 

 

 

7. 

 Zakończenie roku szkolnego grupy 5 latków – 

Grupa 5 latków serdecznie zaprasza swoich Rodziców na zakończenie roku szkolnego – 

zaśpiewamy, bo umiemy… wyrecytujemy piękne wiersze a słowa płynęły będą z głębi 

naszych małych serduszek. Zapraszamy serdecznie rodziców  

24.06  

godz.15.00 

Nauczyciele grupy, 

rodzice 



8. 

 

Zebranie z rodzicami w grupach: ewaluacja rocznej pracy dydaktyczno – wychowawczej 

2021_2022 tj.:  

 sprawozdania nauczycieli z działań podjętych w roku szkolnym na rzecz dzieci 

oraz rodziców i środowiska lokalnego;  

 analiza i omówienie współpracy na polu rodzic/nauczyciele grupy/przedszkole – 

problemy, sukcesy,  

 ustalenie priorytetów współpracy na przyszły rok szkolny – wybór akcji 

Rodziców, wybór akcji Nauczycieli;  

 zapoznanie rodziców z arkuszami obserwacji / ocenami zmian postaw dzieci wraz  

z wnioskami do dalszej pracy,  

 ocena przygotowania dzieci 6 letnich do podjęcia nauki w szkole ( w grupie 

najstarszej);  

 sprawy różne, w tym postulowane przez rodziców; 

oraz na imienne Powiadomienia Zespołu ds. PPP spotkania indywidualne 

 omówienie efektów udzielanej terapii i pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

wraz z ocenami zmian postaw dzieci wraz z wnioskami do dalszej pracy 

 

Terminy zebrań grupowych podadzą Państwu wychowawcy grup poprzez ogłoszenie na 

tablicy grupy  w szatni przedszkola oraz w zakładce grupy na stronie internetowej. 

Terminy spotkań indywidualnych podadzą Państwu nauczyciele wspomagający grup 

poprzez pisemne powiadomienie. 

Zapraszamy! 

 

Terminy zebrań 

podadzą Państwu 

wychowawcy grup 

poprzez ogłoszenie  

 

 

 

 

 

Wychowawcy  

i nauczyciele 

poszczególnych grup 



9. 

 Idziemy na lody! Informacje o terminie 

wyjścia na lody podadzą Państwu wychowawcy grup. 

Termin do ustalenia 

przez wychowawców 

poszczególnych grup 

 

Fundusz Rady 

Rodziców 

wychowawcy 

 

 

 



 


