Załącznik do Rocznego planu pracy

PLAN
WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PARNTNERZY
PRZEDSZKOLA

URZĄD MIASTA
KATOWICE

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNA NR 2

ZAKRES DZIAŁAŃ
Udział w akcji "Sprzątanie świata - Katowice 2019"

Kazek Marcelina

Złożenie okolicznościowych życzeń pracownikom
z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Wicedyrektor ZSP

Udział w III Katowickiej Ogólnopolskiej Akcji
"Jak nie czytam jak czytam".

Kazek Marcelina

Badania dodatkowe i wspieranie dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wszystkie
nauczycielki

Porady, konsultacje.
Udział w Przeglądzie Piosenki "Przedszkolne
Spotkania z Piosenką 2019".

MIEJSKI DOM
KULTURY "POŁUDNIE"

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

Korzystanie z oferty imprez kulturalnych
dla dzieci.
Udział w akcji "Zima w mieście - 2020".
Udział w akcji "Lato w mieście - 2020".

Nauczycielki
starszych grup

Wszystkie
nauczycielki

Udział w regionalnym panelu edukacyjnym.
Udział w seansach filmowych, spektaklach.
Udział w akcji "Zima w mieście - 2020"
RADA JEDNOSTKI
POMOCNICZEJ NR 21

o

udział w przedstawieniach teatralnych

o

udział w warsztatach plastycznych

Udział w akcji "Lato w mieście - 2020"
o

udział w przedstawieniach teatralnych

o

udział w warsztatach kreatywnych

Wszystkie
nauczycielki

Poznanie biblioteki ich funkcji i zasad korzystania.

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA - FILIA 27

Uczestnictwo dzieci w cyklicznych zajęciach
bibliotecznych zorganizowanych na terenie
biblioteki oraz w przedszkolu.
Udział w zajęciach edukacyjnych w ramach:
Ogólnopolskiego Tygodnia Głośnego czytania
oraz Międzynarodowego Dnia Książki.

Nauczycielki grup
starszych

Uczestnictwo dzieci w konkursach plastycznych
organizowanych przez bibliotekę.
Współpraca z Policją:
POLICJA

STRAŻ POŻARNA

o

Bezpieczna droga do przedszkola.

o

Obcy niebezpieczny - Internet.

o

Baw się bezpiecznie - ferie, wakacje.

Organizacja spotkań profilaktycznych dla dzieci –
ewakuacja.
„Strażak”- spotkanie ze strażakiem w OSP,
pogadanka, zapoznanie ze sprzętem, czytanie
bajeczki w ramach akcji "Wielka Liga Czytelnicza"

Wicedyrektor ZSP

Wicedyrektor ZSP
nauczycielki
grupy:
"Muchomorki"
"Biedronki"

Odwiedzanie miejsc użyteczności publicznej:

o Piekarnia pp. Lipa
o

Drukarnia Wy-Druk

o

PROFMEDICAL - stomatologia /przegląd zębów/

o

Poczta

o

Restauracja Anna - Maria

LOKALNE ZAKŁADY
PRACY

o



Spotkanie z pracownikami w strojach
regionalnych



Wizyta w izbie z widokami śląska;
podziwianie krajobrazu ;rozmowa na temat
tradycji na Śląsku



Zapoznanie z wystrojem restauracji "Śląsko
restauracja" - stare meble, romki obrazy,
urządzenia, itp.

Nauczycielki
wszystkich grup

Krzyżowska
Bożena

Zakład Krawiecki

Odwiedzanie miejsc pracy rodziców.
Pozyskiwanie funduszy na rozwój placówki.
Wycieczka dzieci 5-6 letnich do szkoły poznanie
budynku; udział w lekcji.
Udział dzieci 6 letnich w zajęciach, warsztatach
i pokazach fizyczno - chemicznych w szkole.
Wspólnie z uczniami uczestnictwo w akcji
"Sprzątanie świata" (otoczenie szkoły, przedszkola)
SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 38

Udział w piknikach, festynach, uroczystościach
i akcjach charytatywnych organizowanych na
terenie szkoły.

Nauczycielki
starszych grup

Spotkanie dyrektora SP 38 z rodzicami dzieci
6 letnich.
Udział w akcji Wielka Liga czytelnicza - czytanie
bajeczek przez uczniów i nauczycieli.
Pozyskanie informacji od nauczycieli klas
pierwszych o postępach absolwentów przedszkola.
PARAFIA TRÓJCY
PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Spotkanie opłatkowe organizowane przez Związek
Górnoślązaków.
Występ dzieci na Festiwalu Piosenki Religijnej.

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ
MIEJSKIE
PRZEDSZKOLA
(46,71,72, INNE)

PSSE - KATOWICE

Finansowanie posiłków najbardziej potrzebującym.

Udział w organizowanych dla dzieci konkursach,
przeglądach, zawodach sportowych .

Nauczycielki grup
– zgodnie z ofertą

Organizacja spotkań w celu dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem (warsztaty, szkolenia).

Wicedyrektor ZSP

Realizacja programu "Czyste powietrze wokół nas"

Zwiedzanie izby regionalnej.
Pogadanka gwarą.
"Śląskie śpiewanie".

NADLEŚNICTWO
KATOWICE

Wicedyrektor ZSP

Wspieranie rodzin potrzebujących pomocy.

Realizacja projektu "Klub zdrowego przedszkolaka"
IZBA REGIONALNA
W PODLESIU

Katechetka
Nauczycielki grup
starszych

Udział w rajdzie ekologicznym.
Spotkanie z leśnikiem na terenie nadleśnictwa.

KoordynatorMakowska Marta
Nauczycielki grup:
"Biedronki"
"Muchomorki"
Makowska Marta
Wszystkie
nauczycielki

Udział w zajęciach warsztatowych.
PAŁAC MŁODZIEŻY

Spotkanie z aktorami.

CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ KATOWICE MURCKI

Udział w warsztatach kreatywnych, fizycznych
i chemicznych.

DOŚWIADCZALNIA

Udział w zajęciach warsztatowych
zorganizowanych na terenie przedszkola.

ZESPÓŁ
RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO

Wicedyrektor ZSP
Wszystkie
nauczycielki
Nauczycielki grup:
"Biedronki",
"Muchomorki"

Udział w spektaklu teatralnych.

Koordynator Kurzok Monika

Udział w zajęciach profilaktycznych "Dzielni
Ratownicy"- nauka czynności wykonywanych
podczas udzielania pierwszej pomocy.

Wszystkie
nauczycielki

Utrwalenie numerów alarmowych.
Wyrabianie odpowiednich zachowań podczas
zagrożenia życia i zdrowia.

YAMAHA SZKOŁA
MUYCZNA

Udział w zajęciach muzycznych

TEATR LALEK Z…..

Udział dzieci w spektaklach teatralnych na terenie
przedszkola

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W
KATOWICACH
TOWARZYSTWO NASZ
DOM
FIRMA „REBA”
ORGANZIACJA
ODZYSKU S.A

Wszystkie
nauczycielki
Wicedyrektor ZSP
Wszystkie
nauczycielki

Udział w zbiórce książek dla dzieci w ramach akcji
"Zaczytani"
Udział w akcji "Góra Grosza" - zbiórka drobnych
monet.
Udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska
- selektywna zbiórka baterii (cyklicznie).

FUNDACJA "BLIŻEJ
SZCZĘŚCIA"

Udział w akcji "Pomaganie przez odkręcanie"selektywna zbiórka nakrętek (cyklicznie).

BIURO PODRÓŻY

Zorganizowanie wyjazdu na Zielone przedszkole.

Krzyżowska
Bożena
Koordynator
Kazek
Marcelina
Koordynator
Wawrzyniak
Agnieszka
Wicedyrektor ZSP
Nauczycielki grupy
"Muchomorki"

Zatwierdzony do realizacji
na zebraniu Rady pedagogicznej dnia 30 sierpnia 2019r

