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Plan Współpracy Przedszkola Gminnego w Jabłonnie 

 ze środowiskiem lokalnym. 

 

 

Współpraca ze środowiskiem może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych 

zadań oraz form. Ogromne szanse dla rozwoju tkwią w dobrze przygotowanej i zorganizowanej 

promocji placówki. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także 

okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych dzieci oraz zaproszenia całej społeczności do 

działań na rzecz przedszkola, a to powinno być celem działania wszystkich.  

 

CELE GŁÓWNE:  

 

1.Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.  

2.Promowanie osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i nauczycieli.  

3.Pozyskiwanie środków finansowych.  

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

6.Włączanie rodziców w życie przedszkola.  

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

 

Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:  

 

a) chęci poznania świata,  

b) umiejętności komunikowania się z innymi,  

c) szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,  

d) umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym  

 

Współpraca odbywać się będzie poprzez:  

 

I. SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI , MIĘDZY INNYMI Z:  

 

Policjantem  

Strażakiem   

Mikołajem  

Pracownikiem poczty 

i in. w miarę możliwości.  

 

II. WYCIECZKI DO PUNKTÓW USŁUGOWYCH:  

 

Sklep spożywczy, owocowo- warzywny,  

Przychodnia lekarska, apteka,  

Poczta, 

Sklep ogrodniczo-budowlany (OBI) 

Punkt weteraryjny 

Leroy Merlin 
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III. UDZIAŁ WYCHOWANKÓW W WYDARZENIACH KULTURALNYCH ŚRODOWISKA 

LOKALNGO:  
 

Wystawy malarskie 

Koncerty 

Wydarzenia organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Sportu 

 

IV. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI:  

 

Urząd Gminy w Jabłonnie 

Szkoła Podstawowa w Jabłonnie  

Zwiedzanie budynku szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń przydatnych w pierwszych 

dniach nauki szkolnej (łazienki, szatnia, wyjście na boisko, itp.)  

Gminna Biblioteka w Jabłonnie  

Zwiedzanie biblioteki, udział w zajęciach, spotkanie z bibliotekarzem.   

Gminne Centrum Kultury i Sportu  

Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie 

Kościół parafialny 

Nadleśnictwo Jabłonna 

 

V.  UDZIAŁ W RÓŻNEGO RODZAJU AKCJACH: 

 

Zbieranie nakrętek  

Zbiórka makulatury 

Cała Polska Czyta Dzieciom  

Zbiórka baterii  

 

VI. UDZIAŁ W RÓŻNEGO RODZAJU PROGRAMACH I PROJEKTACH:  

 

Mamo, tato wolę wodę 

Bezpieczne przedszkole 

Dzieciństwo bez próchnicy 

Pocztówkowe przedszkole 

Kubusiowi przyjaciele natury 

  

PRZEWIDYWANE EFEKTY:  

 

1. Poszerzenie wiedzy dzieci w zakresie edukacji. 

2. Szacunek dla pracy innego człowieka.  

3. Poszanowanie godności człowieka.  

4. Wyrobienie nawyku obcowania z kulturą.  

5. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. 

6. Nabycie umiejętności zachowania się w instytucjach i na imprezach kulturalnych. 

7. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

8. Kształtowanie przekonania o konieczności ochrony przyrody.  


