PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 4 W DZIAŁDOWIE
PRZEDSZKOLE NR 4
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Celem współpracy jest:








integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym
wspomaganie rozwoju dziecka, poszerzanie wiedzy o świecie
integracja oddziaływań wychowawczych
promowanie wartości wychowania przedszkolnego, osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i nauczycieli
kształtowanie pozytywnych zachowań i postaw wobec drugiego człowieka
kształtowanie poczucia wartości jako członka społeczności lokalnej i regionalnej
wspieranie działalności przedszkola

L.p.

INSTYTUCJA (OSOBA)

1. 1 Lokalne zakłady pracy
.
i punkty usługowe

TERMIN

SPOSOBY REALIZACJI

rok szkolny
2021/2022

poznanie zawodów oraz miejsc pracy rodziców

GRUPY
I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX

zapraszanie do przedszkola osoby
reprezentujące ciekawe zawody.
2. 2 Schronisko Podaj Łapę
. dla bezdomnych zwierząt
w Tatarach

zgodnie
zbiórka karmy i akcesoriów dla bezdomnych
z ustalonym psów
terminem

I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX

3. 3
.

rok szkolny wizyty pracowników biblioteki w przedszkolu
2021/2022 (czytanie bajek)

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Biblioteka Miejska
w Działdowie

udział dzieci i nauczycieli w konkursach
organizowanych przez bibliotekę

1

udział przedszkolaków w zajęciach
bibliotecznych
włączenie znanych ludzi do akcji ,,Cała
Polska czyta dzieciom”
korzystanie z księgozbioru bibliotecznego
zapoznanie z zasadami zachowania w czasie
słuchania bajek
poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnych
bajek
4. 4 Poradnia Psychologiczno.Pedagogiczna w Działdowie

rok szkolny konsultacje i wymiana informacji
2021/2022 z pracownikami poradni

I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX

pomoc dzieciom przejawiającym trudności
w nauce i zachowaniu
prowadzenie warsztatów i szkoleń przez
pracowników poradni
5. 5 Reba S.A. organizacja
.
odzysku

rok szkolny zbiórka zużytych baterii (dbanie o środowisko
2021/2022 naturalne)

I, II, III, IV, VI, VIII, IX

6. 6Fundacja dzieciom Zdążyć
z pomocą
.

rok szkolny zbiórka plastikowych nakrętek
2021/2022

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

7. 7 Nadleśnictwo Lidzbark
.

rok szkolny zbiórka żywności (marchew, siano, buraki)
2021/2022 dla zwierząt leśnych

I, II, III, IV, VI, VIII, IX

wzbudzanie poczucia opieki nad zwierzętami
ze względu na złe warunki atmosferyczne
kształtowanie poczucia odpowiedzialności
za zwierzęta
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8. 8Placówki oświatowe: szkoły
.
i przedszkola

rok szkolny udział dzieci w konkursach miejskich, gminnych I, V, VIII, IX
2021/2022 i powiatowych
uczestnictwo w spektaklach teatralnych
i koncertach muzycznych dla dzieci

9. 9
.

Komenda Powiatowa
Policji w Działdowie

rok szkolny organizowanie spotkań z policjantami na terenie I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
2021/2022 przedszkola
prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, zachowania się wobec osób obcych
i zwierząt
organizowanie wycieczek do Komendy Policji
współpraca w ramach kontroli pojazdów przed
wyjazdami na wycieczki autokarowe

10. 1 Powiatowa Straż Pożarna
0
w Działdowie
.

rok szkolny organizowanie wycieczek do siedziby straży
2021/2022 pożarnej

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII

zapraszanie strażaków do przedszkola
przeprowadzanie próbnej ewakuacji dzieci
i pracowników placówki
kontrola obiektu związana z bezpieczeństwem
pożarowym
udział w organizowanych konkursach
plastycznych
11. 1 Miejski Ośrodek Sportu
1

czerwiec
2022

organizowanie imprez sportowych dla dzieci,
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IV, VIII, IX

.

12. 1
2
.

i Rekreacji

Działdowska
Kuźnia Słowa

w tym Sportowej Olimpiady Przedszkolaka na
stadionie miejskim w Działdowie
rok szkolny organizacja spotkań z członkami DKS
2021/2022
udział w konkursach

I, V, VI, VIII

włączenie członków DKS w akcję „Cała Polska
czyta dzieciom”.
13. 1
3
.

Miejski Dom Kultury
w Działdowie

rok szkolny udział w imprezach kulturalnych oraz
VI, VII, VIII
2021/2022 konkursach organizowanych przez Miejski Dom
Kultury w Działdowie
korzystanie z oferty kina

14. 1
4
.

Lokalne media

rok szkolny promocja działań przedszkola
2021/2022
przekazywanie informacji o bieżących
wydarzeniach z życia przedszkola

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

15. 1
5
.

Władze lokalne

rok szkolny nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez
2021/2022 spotkania z okazji uroczystości przedszkolnych

I, II, IV, V, VI, VIII

16. 1 Ostoja Dobrego Życia
6 (zagroda edukacyjna) . Kozy, Ptaki i inne Cudaki
w Klonowie

rok szkolny zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt
2021/2022

V, VI, VII

17. 1 Dzienny Dom Seniora
7
w Rybnie
.

rok szkolny wzajemne poznanie się i wzmocnienie więzi
2021/2022 międzypokoleniowej

V

udział w warsztatach rękodzieła oraz czytanie
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literatury dziecięcej
18. 1 Instytucje i organizacje
8 wspierające edukację
. ekologiczną (Nadleśnictwo
Lidzbark, Ekologiczny
Związek Gmin
„Działdowszczyzna”,
„Osadus”, gospodarstywa
ekologiczne)
19. 1
9
.

Służba zdrowia

rok szkolny udział w programach ekologicznych „Sprzątanie IV
2021/2022 Świata”, „Szukaj zysku w odzysku”
organizowanie wycieczek edukacyjnych oraz
systematyczne segregowanie śmieci

rok szkolny organizowanie wycieczek do Przychodni
2021/2022 Lekarza Rodzinnego, stomatologa oraz aptek

IV

spotkania z lekarzami różnych specjalizacji

Sposób i forma realizacji współpracy ze środowiskiem lokalnym będzie uzależniona od wytycznych GIS i MEN w związku
z pandemią covid-19.
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