
 

UDZIAŁ PRZEDSZKOLA W AKCJACH I PROGRAMACH EDUKACYJNYCH 

 

Działania na rzecz 
środowiska społecznego 

(wymagania wobec 
przedszkoli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udział w akcji charytatywnej „ Nakrętki dla Natalki” nauczyciele Cały rok szkolny 

Udział w akcji charytatywnej „Zbieramy karmę dla Ciapkowa” nauczyciele 
Listopad/grudzie

ń 2017 

 Udział w akcji charytatywnej  „Pomoc dla Hospicjum 
„Bursztynowa Przystań” 

nauczyciele 
Listopad/grudzie

ń 2017 

Organizacja uroczystości świątecznej dla pensjonariuszy Domu 
Pomocy Społecznej w Gdyni  

nauczyciele 19 grudnia2017 

Udział w akcji „ Czytanie na dywanie”  

Rodzice , 
nauczyciele, 

Osoby 
zaproszone do 
udziału w akcji 

Cały rok szkolny 

Współpraca z OREW w Gdyni nauczyciele Cały rok szkolny 

   

   

  
 



 
 

Współpraca z 
instytucjami i 

realizacja programów 
edukacyjnych 

(prawo oświatowe) 

Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku 
przedszkolnego przez dz. 6 l 

dyrektor 
30.09.2017 

Pozyskanie informacji od nauczycieli kl. I o postępach 
absolwentów przedszkola 

Nauczyciele gr 
V 

Styczeń2018 

Nawiązanie bliższej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 52, 
17,26 

⎯ Wycieczka dz. 6 l do szkoły – poznanie budynku, udział w 
lekcji 

⎯ Udział dzieci w imprezach,  konkursach organizowanych 
przez szkoły 

Nauczyciele gr 
V 

Cały rok 
szkolny 

Nawiązanie współpracy  z Domem Pomocy Społecznej  
- udział pensjonariuszy w spotkaniu świątecznym, 
-przygotowanie przez dzieci upominków  

Nauczyciele gr 
V 

Styczeń/luty 
2018 

Realizacja projektu edukacyjnego „ Czyste powietrze wokół nas” 
we współpracy z Sanepidem Gdynia 

Nauczyciele gr 
V 

Cały rok 
szkolny 

Realizacja projektu edukacyjnego :”Edukacja filmowa” we 
współpracy z Gdyńskim Centrum Filmowym 

Nauczyciele gr 
V i IV 

Cały rok 
szkolny 

Realizacja projektu ochrony środowiska „Zbiórka baterii i 
akumulatorów przenośnych” we współpracy Komunalnym 
Związkiem Gmin  „Doliną Redy i Chylonki” 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok 
szkolny 

Realizacja projektu „ Bezpieczny Przedszkolak” we współpracy  z 
policją strażą pożarną, ratownikiem medycznym. 

Nauczyciele gr 
V i III 

Cały rok 
szkolny 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: 
⎯ badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 
⎯ porady, konsultacje 

Nauczyciele 
wszystkich 
grup 

Cały rok 
szkolny 



 Udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez 
inne przedszkola  

Nauczyciele 
wszystkich 
grup 

Cały rok 
szkolny 

 


