Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Przedszkole już od kilku lat redaguje kwartalnik „Nowinki Krasnala Hałabały”. Zawarte są w nim
najważniejsze informacje i wydarzenia z życia przedszkola, a także propozycje zabaw dla dzieci –
zgadywanki, kolorowanki, wierszyki i piosenki.
Współpracujemy z różnymi instytucjami poprzez organizowanie wspólnych imprez, spotkań, udziału w
konkursach.
Możemy mówić o aktywnej współpracy z:

















Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Mamy stały kontakt z opiekunami społecznymi poprzez odwiedziny dzieci w ośrodku z okazji Dnia
Babci i Dziadka lub świąt Bożego Narodzenia. Organizujemy pomoc rodzinom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej poprzez zbiórkę żywności, odzieży i zabawek- akcja „ Zajączek” i „Mikołaj”
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Wspólnie dbamy o otoczenie specjalistyczną opieką dzieci przedszkolnych a zwłaszcza 6 – latków
(wstępne badania na deficyty, dojrzałość szkolną, badania słuchu, wzroku). Zapraszamy na
spotkania z rodzicami specjalistów - pedagoga, psychologa, rodzice uczestniczą w warsztatach
prowadzonych przez Poradnię.
Samorządem lokalnym
Odwiedziny przedstawicieli władz lokalnych w przedszkolu, systematyczna wymiana informacji,
dbanie o dobry wizerunek przedszkola jako jednostki samorządowej, zapraszanie władz do udziału w
uroczystościach organizowanych w przedszkolu. Odwiedziny dzieci w Urzędzie Gminy.
Przedszkolami oraz Szkołami
Zapraszamy do przedszkola dzieci z innych placówek i szkoły. Organizujemy konkursy dla
wszystkich przedszkoli z Gminy Rawicz i uczestniczymy w konkursach i przeglądach
organizowanych przez inne Przedszkola. Współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr1, nr4, nr 6.
Dzieci 6 – letnie odwiedzają Szkołę i uczestniczą w lekcjach kl. I, w celu przygotowania się do roli
uczniów. Spotkania z nauczycielami kl. I- wymiana doświadczeń, informacji.
Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Rawiczu,
Wycieczki do strażnicy co roku w miesiącu maju, uczestnictwo w konkursach plastycznych,
zapraszanie strażaków na pokaz podczas festynu do przedszkola.
Komendą Powiatową Policji w Rawiczu
Organizowanie spotkań z policjantami, które mają na celu uwrażliwienie dzieci na zachowanie
szczególnej ostrożności na drodze, poznanie zasad ruchu drogowego. Pogadanki na temat unikania
zagrożeń, pokaz tresury psów policyjnych, udział policjantów w festynie rodzinnym.
Domem Kultury
Bierzemy udział w Powiatowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej, Przeglądzie Dorobku
Artystycznego Placówek Oświatowych, uczestniczymy w przedstawieniach teatralnych oraz innych
imprezach organizowanych przez Dom Kultury
Środowiskiem lokalnym z Dębna Polskiego i Szymanowa
Organizacja dla środowiska lokalnego przedstawień z różnych okazji, m.in. Dzień Strażaka, Święto
Koło Gospodyń Wiejskich, udział dzieci w Dożynkach, zapraszanie ciekawych ludzi do przedszkola
Mediami
Promowanie Przedszkola w środowisku poprzez zamieszczanie informacji o ciekawych
wydarzeniach z życia Przedszkola.

Jako jedyne przedszkole w naszej Gminie od 2004 r. organizujemy dla naszych wychowanków – dzieci 6
letnich 3 – dniowe wyjazdy w ramach „Zielonego Przedszkola”. Byliśmy już w : Górznie, Wroniawach,
Wieleniu. Celem „Zielonego Przedszkola” jest: nabywanie samodzielności, zachęcanie do aktywnego
spędzania czasu wolnego, umiejętność nawiązywania nowych kontaktów społecznych.
Uczestniczymy czynnie w „Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy”, przekazując zebrane pieniążki na
ratowanie ludzkiego życia. Nasza społeczność przedszkolna włącza się do wielu akcji np. :





zbiórka odzieży zabawek i słodyczy dla dzieci będących pod opieką MGOPS
„Wielka Akcja Zbierania Kasztanów” przy współpracy z Kołem Łowieckim nr 13 ”Drop”
„Góra grosza”
„Bo zwierzaki trzeba kochać”




„Sprzątanie Świata”.
zbieranie zużytych baterii, kardidży i tonerów

Oprócz tego bierzemy udział w akcjach charytatywnych na rzecz chorych dzieci z naszego miasta

