
PLAN PRACY ZESPOŁU DS.  PROMOCJI I WSPÓŁPRACY 

ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 81 „Brzoskwiniowy Raj” W BIAŁYMSTOKU 

NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

CELE GŁÓWNE: 

1. Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym 

2. Promowanie osiągnięć przedszkola, dzieci i nauczycieli 

3. Pozyskiwanie środków finansowych 

4. Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców 

5. Włączanie rodziców w życie przedszkola 

6. Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej 

7. Krzewienie pozytywnych zachowań i postaw wobec drugiego człowieka 

8. Poznanie tradycji związanych z obchodami różnych uroczystości oraz świąt 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

Organizacja wydarzeń 
przedszkolnych 
i środowiskowych we 
współpracy z rodzicami 
i partnerami 
zewnętrznymi 

- „Pasowanie na przedszkolaka” 
- „Przedszkolna Wigilia” 
- „Mikołajki” 
- „Jasełka” 
- „Bal Karnawałowy” 
- „Dzień Babci i Dziadka” 
- „Śniadanie Wielkanocne” 
- „Dzień Mamy i Taty” 
- „Dni Otwarte” 
- „Festyn rodzinny” 
- „Zakończenie roku” 
 

XI 
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XII 
XII 
I 
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IV 
V 
III 
VI 
VI 

Nauczycielki grupy I 
Nauczycielki grup 
Nauczycielki grup 
Koło teatralne 
Nauczycielki grup 
Nauczycielki grup 
Nauczycielki grup 
Nauczycielki grup 
Nauczycielki grup 
Nauczycielki grup 
Nauczycielki grup V 
i VI 

 Promocja przedszkola 
w środowisku lokalnym 

- Udział dzieci w konkursach 
zewnętrznych organizowanych przez 
inne instytucje oświatowo-
wychowawcze (np. plastyczne, 
recytatorskie, muzyczne, teatralne, itp.) 
- Organizowanie wystaw prac dzieci na 
terenie różnych instytucji i miejsc 
użyteczności publicznej 
 

Cały rok 
 
 
 
 
 
Cały rok 
Cały rok 
 

Nauczycielki grup 
 
 
 
 
 
Nauczycielki grup 
 
 



- Udział dzieci w przeglądach, 
festiwalach  i teleturniejach 
organizowanych przez inne instytucje 
oświatowo-wychowawcze 
- Organizacja konkursów poza terenem 
przedszkola 
- Publikacja artykułów w prasie lokalnej i 
czasopismach oświatowych 
(dotyczących działalności przedszkola) 
- Organizacja  festynów i imprez 
osiedlowych 
- Prowadzenie strony internetowej 
przedszkola 
- Tworzenie prezentacji multimedialnych 
dotyczących różnorodnych  działań 
podejmowanych w przedszkolu 
- Prowadzenie kroniki przedszkola 

 
 
 
 
Cały rok 
 
Cały rok 
 
 
VI 
 
Cały rok 
 
Według 
potrzeb 
 
Cały rok 

Nauczycielki grup 
 
 
 
Nauczycielki grup 
 
Nauczycielki grup 
 
 
Pani dyrektor oraz 
nauczycielki grup 
Nauczycielki grup 
i M. Lulewicz 
Nauczycielki grup 
 
 
Nauczycielki 
odpowiedzialne 

Działania na rzecz 
środowiska 
społecznego 

- Udział w akcji charytatywnej pt. „Góra 
Grosza” (Towarzystwo Nasz Dom) 
- Udział w akcjach charytatywnych na 
rzecz dzieci z chorobami 
nowotworowymi i Hospicjum dla dzieci 
(Fundacja „Pomóż Im”) 
- Udział w akcji charytatywnej „Wózki za 
zakrętki” 
- Udział w akcji ekologicznej pt. „Zbiórka 
baterii” 
- Udział w akcji ekologicznej pt. „Zbiórka 
makulatury”(Stowarzyszenie „Dzieci 
Białegostoku”) 
- Udział w akcji „Sprzątanie Świata” 
- Udział w akcji „Bliżej pieska” 
- Organizacja różnorodnych akcji 
charytatywnych na rzecz potrzebujących 
(organizowanych na terenie przedszkola) 
- Udział w programach ogólnopolskich:  
„Akademia Aquafresh”, „Czyste 
powietrze wokół nas”, 

XII - I 
 
Według 
ustaleń 
 
 
Cały rok 
 
Cały rok 
 
Cały rok 
 
 
IX 
IV 
IV 
 
 
Cały rok 
 
 

K. Gawryluk 
 

K. Walińska 
 

 
 

Rodzice, dzieci oraz 
odpowiedzialna K. 
Gawryluk. 

 
j/w 
 
j/w 
 

A. Sawicka 
Nauczycielki grup 
 
 
Nauczycielki grup 
 
 

 Współpraca z 
instytucjami i innymi 
podmiotami 
środowiska 

- Szkoła Podstawowa nr 52 w 
Białymstoku (np. organizacja wycieczek 
do szkoły, organizacja wspólnych imprez, 
itp.) 
- Biblioteka (np. cykliczne spotkania w 
bibliotece w celu czytania dziecięcej 
literatury, organizacja wystaw, spotkania 
z pisarzami, itp.) 

Do 
ustalenia 
 
Cały rok 
 
 
 
 

nauczycielki grup V 
i VI 
 
 
Nauczycielki grup 
 
 
 



- Stowarzyszenie „Nasze Dojlidy” (np. 
organizacja wspólnych festynów i imprez 
osiedlowych, organizacja „Dni 
zielonych”, pozyskiwanie sponsorów do 
konkursów, itp.) 
- Poradnia Zdrowia (np. organizacja 
wycieczek, zapraszanie przedstawicieli 
służb zdrowia na prelekcje i spotkania z 
dziećmi, organizacja wystaw, itp.) 
- Apteka (organizacja wycieczek, 
wystaw, itp.) 
- Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku (np. 
przeprowadzanie badań przesiewowych 
i logopedycznych, organizacja 
warsztatów i prelekcji dla nauczycieli i 
rodziców, itp.) 
- Policja (np. organizacja wycieczek, 
spotkania z przedstawicielami służb 
mundurowych na terenie przedszkola, 
udział dzieci w cyklu zajęć dotyczących 
bezpieczeństwa, itp.) 
- Straż  Pożarna (organizacja wycieczek, 
spotkania z przedstawicielami Straży 
Pożarnej na terenie przedszkola, 
przeprowadzenie próbnej ewakuacji 
dzieci i pracowników przedszkola, itp.) 
- „Nadleśnictwo Dojlidy” (organizacja 
wycieczek, spotkania z leśnikami  na 
terenie przedszkola, itp.) 
- „Straż Miejska” (organizowanie 
spotkań i prelekcji) 

Do 
ustalenia 
 
 
 
Do 
ustalenia 
 
 
Do 
ustalenia 
Do 
ustalenia 
 
 
 
 
Do 
ustalenia 
 
 
 
Do 
ustalenia 
 
 
 
Do 
ustalenia 
 
Do 
ustalenia 

Nauczycielki grup 
 
 
 
 
Nauczycielki grup 
 
 
 
Nauczycielki grup 
 
Zespół d.s. 
współpracy z PPP 
 
 
 
 
Nauczycielki grup 
 
 
 
 
Nauczycielki grup 
 
 
 
 
Nauczycielki grup 
 
 
Nauczycielki grup 

Ewaluacja - zapisy w dokumentacji przedszkola 
- sprawozdania 
- protokoły 
- kronika przedszkolna 
- zdjęcia 
- relacje na stronie internetowej 
przedszkola 

Cały rok Zespół do spraw 
ewaluacji i 
nauczycielki grup 
 

 

Skład zespołu: 

I.Puczko 
A.Maciorowska 

E. Nobert 
 

 


