
PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM 
PRZEDSZKOLA nr 8 „Pluszowy Misiaczek” W GDYNI

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

CELE GŁÓWNE:

1.Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.

2.Promowanie osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i nauczycieli.

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

ZADANIA FORMY WSPÓŁPRACY ODPOWIEDZIALNI TERMIN
Rozwijanie 

współpracy z 

instytucjami 

oświatowymi

-Wprowadzenie dzieci w problematykę szkolną:

- kontynuowanie współpracy ze szkołami 17,26,52

1)zapoznanie dzieci ze szkołą ( sala lekcyjna ,świetlica)

2) Rozmowa z nauczycielami szkoły – uzyskanie 
informacji o losach absolwentów

3) nawiązanie kontaktów z nauczycielami klasy I 

Nauczyciele grupy V Luty - maj 2020

- EDU FUN i Experyment:   udział dzieci w zajęciach 
organizowanych przez instytucje 

Wszyscy nauczyciele Cały rok

MDK Gdynia
1) Udział wychowanków w konkursach o charakterze

artystycznym,

2) Zapoznanie dzieci z instytucją MDK

 Wszyscy nauczyciele Cały rok



OREW w Gdyni:

1) Spotkanie dzieci w OREW-ie i zapraszanie dzieci 
do przedszkola

Grupa  V Cały rok

-Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej
1) Zaproszenie na przedstawienie z okazji Dnia 

Seniora

 Grupa V,IV.III luty

Rozwijanie 

współpracy z 

lokalnymi 

instytucjami

Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe
1) Wycieczki do zakładów pracy,
2)  odwiedzanie miejsc pracy rodziców,

3) Zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących 
ciekawe zawody

Wszystkie grupy Cały rok szkolny 

Muzea w Gdyni

1) Udział w lekcjach muzealnych i konkursach 
organizowanych przez muzea ( Muzeum Emigracji
, Muzeum Miasta Gdyni, Akwarium)

Wszystkie grupy Cały rok szkolny 

Policja , Straż 
1) Kontrola pojazdów dokonywana przed wyjazdami 

na wycieczki autokarowe,
2) Udział w akcji „Bezpieczny przedszkolak”
3)  zapraszanie policjantów do przedszkola , 

zapoznanie z zawodem policjanta, pogadanki 
dotyczące bezpiecznych zachowań , nauka 
prawidłowego przechodzenia przez ulicę,

4) Przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci , 
nauczycieli , pracowników,

5) Spotkania ze strażakami na terenie straży pożarnej 

dyrektor

grupa V

wszystkie grupy

wszystkie grupy

  Czerwiec 2019

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Udział w akcjach

i programach 

- Dolina Redy i Chylonki – zbiórka zużytych baterii,



edukacyjnych 

organizowanych 

przez różne 

instytucje

- SANEPID – realizacja programu ‘ Czyste powietrze 
wokół nas” 

- OREW – zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz 
chorych dziewczynek ,

Kuratorium- Przedszkole promujące zdrowie

Ewaluacja

-zapisy w dokumentacji nauczyciela,

- kronika , zdjęcia 

- informacje na stronie internetowej 

 


