PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM NA ROK SZKOLNY 2017/2018
ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

1. Współpraca z PS nr 55
Udział dzieci w konkursach organizowanych przez PS nr 55,
oraz SP nr 26, SP nr 42 w wspólne zabawy na placu przedszkolnym z okazji Ogólnopolskiego
Białymstoku
Dnia Przedszkola, , badanie losów absolwentów, uczestnictwo
wychowanków w lekcji klasy pierwszej, wspólne kolędowanie,
udział w konkursach organizowanych przez przedszkola i szkołę

2. Współpraca z Parafią
pod wezwaniem
Miłosierdzia Bożego
w Białymstoku

3. Współpraca z CENBiblioteką Pedagogiczną
w Białymstoku.

4. Współpraca ze
służbami mundurowymi:
policja, straż pożarna,
służba celna, zakład linii
kolejowych, posterunek
straży ochrony kolei

Udział w festynie rodzinnym „Mama i tata to najlepszy zawód
świata”, udział w uroczystościach.

Udział w pracach zespołu organizacyjnego Białostockiego Tygodnia
Czytania Dzieciom, prezentacja podczas inauguracji w Operze i
Filharmonii Podlaskiej, pozyskiwanie przedstawicieli instytucji i
organizacji, rozpowszechnianie akcji wśród przedszkoli, zebranie
informacji podsumowujących akcję.

Zapraszanie gości ze służb mundurowych na zajęcia pokazowe,
akcje profilaktyczne i społeczne, uczestnictwo w festynie
rodzinnym, udział w akcji VII Białostockiego Tygodnia Czytania
Dzieciom.

5. Współpraca z
Departamentem
Ochrony Środowiska,
Nadleśnictwem Dojlidy, PS 68
w Białymstoku

„O mały puchar recyklingu” uczestnictwo w zbiórce surowców
wtórnych, organizacja ogniska integracyjnego z rodzicami, udział
pracownika w komisji turnieju przyrodniczego i konkursu
plastycznego, spotkania edukacyjne z leśnikiem na ścieżce
edukacyjnej

6. Współpraca z
fundacją POMÓŻ IM

Udział w proponowanych przedsięwzięciach w ramach akcji POLA
NADZIEI.

7. Współpraca z klubem
osiedlowym „Jubilat”

Uczestnictwo pracownika klubu w jury konkursu plastycznego
organizowanego na terenie PS 4, promowanie prac plastycznych
wychowanków koła plastycznego na terenie klubu

8. Współpraca z Galerią
im Sleńdzińskich

Udział dzieci w warsztatach plastycznych organizowanych w galerii.

9. Współpraca z ZHP

„Betlejemskie światełko pokoju” przekazanie światła przez
harcerzy, aktywne czytanie przez komendanta ZHP w VII edycji
Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom, spotkania w celu
poznania historii Białegostoku

10. Współpraca z
MODM w Białymstoku

11. Współpraca z
Białostockim Oddziałem
Stowarzyszenia PSPiA
KLANZA, Klubem
Aktywnego Seniora

12. Współpraca z
Poradnią
PsychologicznoPedagogiczną
nr 2 w Białymstoku

Uczestnictwo w konferencjach, kursach, szkoleniach, warsztatach
organizowanych przez placówkę, aktywne czytanie przez metodyka
w VII edycji Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom
Udział w szkoleniach prowadzonych przez stowarzyszenie,
planowanie spotkań, warsztatów, zajęć z dziećmi z wykorzystaniem
metody KLANZY, czytanie w VII edycji BTCD przez pracownika
KLANZY.

Organizowanie prelekcji dla rodziców na terenie PS4,
przygotowywanie opinii o dziecku niezbędnej do badań w poradni
PP, udział logopedy w obradach jury przedszkolnego konkursu
logopedycznego, przeprowadzenie badań przesiewowych, terapia
logopedyczna

Organizowanie wyjazdów do teatru, udział aktorów w spotkaniu
czytelniczym podczas VII BTCD
13. Współpraca z
Białostockim Teatrem
Lalek
Organizowanie warsztatów edukacyjnych „Segreguję- świecę
przykładem”, warsztatów twórczego recyklingu, odbiór makulatury
14. Współpraca z PUHP z placówki
Spółka „Lech”,
Zorganizowanie spotkań edukacyjnych z tancerką zespołu „Kurpie
Zielone” pt. „Tańce i zabawy ludowe”, aktywne czytanie w ramach

akcji VII BTCD, udział nauczycieli w szkoleniach
15. Współpraca z
Wojewódzkim
Ośrodkiem Animacji
Kultury w Białymstoku

16. Współpraca
z regionalnymi twórcami
literatury dziecięcej

Organizowanie cyklicznych warsztatów językowo- literackich
„Spotkania z Niebieską Mrówką”, zakup pozycji książkowych
wydawnictwa do przedszkolnej biblioteki, udział pisarki Katarzyny
Janowicz- Timofiejew w obradach jury przedszkolnych konkursów
recytatorskich, spotkanie czytelnicze w ramach BTCD

Prowadzenie przedszkolnego Koła Caritas, udział w akcji
„Kilometry dobra”,
rozprowadzanie świec bożonarodzeniowych i paschałów
wielkanocnych
17. Współpraca z
Caritas Archidiecezji
Białostockiej

