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PLAN PROMOCJI PRZEDSZKOLA 

„PROMYK DNIA” W ZESPOLE 

OŚWIATOWYM IM.ŚWIĘTEJ 

KRÓLOWEJ JADWIGI W BIELANACH 

JAROSŁAWACH 
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WSTĘP  

 

Otaczający nas świat to rzeczywistość, która stawia przed nami coraz więcej wymagań i oczekiwań. Coraz 
częściej ludzie poszukują usług oraz towarów najwyższej jakości, które poddają ocenie. Przedszkole jest 
elementem systemu oświaty, ale także elementem środowiska społecznego. Jest instytucją polecającą usługi 
edukacyjne, których najważniejszymi odbiorcami są dzieci i ich rodzice. Chcąc zaistnieć na „rynku edukacyjnym”, 
musimy tworzyć wizerunek aktywnej placówki, która poprzez prezentacje efektów pracy z wychowankami 
przedszkola oraz współpracę z szeroko pojętym środowiskiem lokalnym wnosi swój wkład w życie społeczne, 
promuje placówkę, a zarazem stara się pozyskać korzyści dla siebie. W dobrze przygotowanej promocji tkwią 
ogromne szanse dla placówki. Jest to okazja do uatrakcyjnienia edukacji, a także zaangażowania całej 
społeczności przedszkolnej do działań na rzecz rozwoju placówki. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 
 
PRIORYTET:  
 
Przedszkole postrzegane jako instytucja godna zaufania i wychodząca naprzeciw potrzeb środowiska, rodziców i dzieci.  
 
CELE STRATEGICZNE:  
 

 promocja przedszkola i osiągnięć dzieci w społeczności lokalnej,  

 współpraca ze środowiskiem,  

 kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku,  

 pozyskiwanie sponsorów.  
 
CELE TAKTYCZNE:  
 

 organizowanie imprez kulturalno-oświatowych na terenie przedszkola oraz w szerszym środowisku (przedszkole jako 
placówka kulturalno-oświatowa otwarta dla wszystkich),  

    •współdziałanie z instytucjami : Przedszkola na terenie gminy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim,  
 
    •współdziałanie z poradniami: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim, Niepubliczna Poradnia Wspierania 
Rozwoju ,,Centrum” w Węgrowie, Miejski Ośrodek Kultury w Sokołowie Podlaskim, CKiS w Siedlcach, Miejska Biblioteka Publiczna w 
Sokołowie Podlaskim, Gminna Biblioteka Publiczna w Bielanach, Biblioteka Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim, Samodzielny 
Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Centrum” w Bielanach Jarosławach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie 
Podlaskim, Komenda Policji w Sokołowie Podlaskim, Nadleśnictwo Sokołów Podlaski, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokołowie 
Podlaskim – 

 współpraca z rodzicami – tworzenie miłej i życzliwej atmosfery wokół przedszkola,  

 wspomaganie dzieci ze środowisk zagrożonych,  

 organizowanie imprez środowiskowych,  

 promowanie przedszkola i pozyskiwanie sponsorów.  

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmr-W78Z3WAhUqIpoKHTEsDrYQFghUMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.osir.sokolowpodl.pl%2F&usg=AFQjCNH2P9WDljqbQmZgReG-VNvqWF7dGg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmr-W78Z3WAhUqIpoKHTEsDrYQFghUMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.osir.sokolowpodl.pl%2F&usg=AFQjCNH2P9WDljqbQmZgReG-VNvqWF7dGg
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KORZYŚCI 

DZIECKO RODZICE PRZEDSZKOLE NAUCZYCIEL 
 

 
wspomaganie prawidłowego 
rozwoju osobowości dziecka  

 
 integracja z najbliższym 
środowiskiem  
 

 
centrum kulturalne dla dzieci z 
najbliższego środowiska  
 

 
 poznanie środowiska rodzinnego 
wychowanków  
 

 
rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień dziecka  
 

 
 dokładna znajomość placówki  
 

 
pozyskiwanie większej liczebności 
dzieci  
 

 
promowanie własnych 
umiejętności i zdolności  
 

 
rozwój sfery intelektualnej dziecka  
 

 
 rozpoznanie talentów dziecka  

 
 pozyskiwanie sponsorów  
 

 
 nawiązanie kontaktów z 
partnerami przedszkola  
 

 
 uczestnictwo w życiu kulturalnym 
środowiska lokalnego  
 

 
 zaangażowanie w działania na 
korzyść dziecka i placówki  

 
promowanie placówki w 
środowisku  
 

 
rozwój osobisty  
 

pomoc specjalistyczna dla dziecka 
 
 

wsparcie ze strony specjalistów w 
prawidłowych oddziaływaniach 
wychowawczych  
 

przyjaciel rodzin 
 
 

umiejętne wykorzystywanie 
pomocy oferowanej ze strony 
rodziców  
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PRZEDSZKOLE PLACÓWKĄ KULTURALNO-OŚWIATOWĄ OTWARTĄ DLA WSZYSTKICH 

 

Cele operacyjne Sposoby realizacji Termin Osoby 
odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Przedszkole jest otwarte dla 

wszystkich i prezentuje dorobek 

artystyczny dzieci  

wystawy,  

 konkursy,  

 przeglądy 

akcje ogólnopolskie 

 

Proces ciągły  

Nauczyciele  

Dyrektor  

Dyplomy  

Strona internetowa 

Przedszkole umożliwia poznanie i 
przeżywanie doświadczeń z 
otaczającego świata  

 

 wyjścia do teatru, kina, muzeum  

 

 

Proces ciągły  

Dyrektor  

Nauczyciele  

Strona internetowa 

przedszkola i gminy 

Gazetka przedszkolna 

 

Przedszkole stanowi ośrodek 
rozwoju myśli pedagogicznej w 
środowisku profesjonalnym  

 prezentowanie osiągnięć dzieci i 
przedszkola w mediach i 

czasopismach  

 

 

Proces ciągły  

Dyrektor  

Nauczyciele  

Strona internetowa 

Kącik dla rodziców 
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PRZEDSZKOLE PLACÓWKĄ OPIEKUŃCZĄ – WSPOMAGANIE DZIECI I RODZICÓW ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH 

Cele operacyjne Sposoby realizacji Termin Osoby 
odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Przedszkole pomaga rodzinie w 

rozwiązywaniu problemów  
Kontakty ze specjalistami:  

 psycholog,  

 logopeda,  

 pedagog, 

 terapeuta 

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczyciele  

Specjaliści z Poradni 
P. Ped.  

Diagnozowanie  

Przedszkole wypracowuje system 

pomocy wobec dzieci z rodzin 

potrzebujących  

wywiady,  

akcje charytatywne,  
 praca indywidualna z dziećmi o 
zwiększonych potrzebach 
edukacyjnych  

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczyciele  

Podziękowania  

Monitoring  

Przedszkole współdziała z 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i 
innymi instytucjami  

 wywiad,  
 opinie pisemne  

 

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczyciele  

Monitoring  

Przedszkole prowadzi działania 
terapeutyczne i kompensacyjne w 

zakresie wzmacniania sfery 

uczuciowej dzieci  

kierowanie do specjalistów,  

zajęcia logopoedyczne w 

przedszkolu,  

 praca nauczyciela zdzieckiem,  

spotkania z rodzicami na terenie 

przedszkola  

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczyciele  

Monitoring  
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zajęcia terapeutyczne na terenie 
przedszkola z zakresu: 

-terapii taktylnej 

-logopedii 

-terapii pedagogicznej 

- terapii ustno-twarzowej 

-biofeedback 

-metody Warnkego 

-integracji sensorycznej 

-TUS 

- muzykoterapia 

-surdopedagogika 

- rehabilitacja 
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PRZEDSZKOLE WSPÓŁDZIAŁA Z SAMORZĄDEM LOKALNYM 

Cele operacyjne Sposoby realizacji Termin Osoby 
odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Przedszkole wzbudza 

zainteresowanie problemami 

placówki samorząd lokalny  

 kreatywne rozmowy na 

spotkaniach z władzami 
samorządu gminnego 

Proces ciągły  Dyrektor  Ocena działań  

Przedszkole zaprasza samorząd 
lokalny do udziału w różnych 
formach działalności przedszkola 
(wspólne rady pedagogiczne, 

zajęcia z dziećmi, wycieczki, 
uroczystości wewnętrzne i na 
zewnątrz placówki)  

spotkania,  

 imprezy,  

uroczystości,  

 konkursy,  

 festyny  

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczyciele  

Strona internetowa 

przedszkola i gminy 

Gazetka przedszkolna 

Artykuły w prasie 

Przedszkole współdziała w 
realizacji programów w zakresie 

bezpieczeństwa wychowanków  

Spotkania z policjantem,    

lekarzem, strażakiem, 

pielęgniarką 

 organizowanie pomocy  

 

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczyciele 

Strona internetowa 

przedszkola i gminy 

Prasa lokalna 

Przedszkole otrzymuje pomoc od 

samorządu w pracach 
remontowych placówki  

przeglądy,  

pomoc finansowa  

Proces ciągły  Dyrektor  Monitoring  
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PRZEDSZKOLE WSPOŁPRACUJE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM, POZYSKUJE SPONSORÓW, 

PROMUJE SWOJE OSIĄGNIECIA 

Cele operacyjne Sposoby realizacji Termin Osoby 
odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Przedszkole współpracuje z 
placówkami przedszkolnymi  

konkursy,   

imprezy międzyprzedszkolne,   

wspólne szkolenia,  

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczyciele  

Dyplomy  

Strona internetowa 

przedszkola i gminy 

Zaświdczenia 

Przedszkole współpracuje ze szkołą 
podstawową 

spotkania,  

wycieczki przedszkolaków do 

szkoły,  

udział uczniów z klas zerowych w 

uroczystościach przedszkolnych i 
szkolnych 

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczyciele  

Monitoring  

Strona internetowa 

przedszkola i gminy 

Przedszkole współpracuje z 
przedszkolami na terenie gminy 

 udział uczniów w imprezach i 
uroczystościach przedszkolnych 
połączony z zabawami 
integracyjnymi,  

 uczestnictwo dzieci 

przedszkolnych w uroczystościach 
przygotowanych przez uczniów  

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczyciele  

Monitoring  

Strona internetowa 

przedszkola i gminy 
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Przedszkole współpracuje z 
Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Sokołowie 
Podlaskim i Niepubliczną Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną 
„Centrum Wspierania Rozwoju” 

 badania przesiewowe (mowa, 

słuch, wzrok),  

warsztaty, szkolenia, zajęcia 
edukacyjne,  

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczyciele  

Monitoring  

Zaświadczenia 

Przedszkole współpracuje z 
Sokołowskim Ośrodkiem Kultury, 
CKiS w Siedlcach, Gminną 
BibliotekąPubliczną w Bielanach, 

Miejską Biblioteką Publiczną w 
Sokołowie Podlaskim 

współpraca w zakresie 
organizowania wyjść dzieci do 
teatru i kina, zapraszanie 

nauczycieli na prelekcje 

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczyciele  

Monitoring  

Przedszkole współpracuje z 

instytucjami:  Komendą Policji, 
Ochotniczą Strażą Pożarną, 

Urzędem Pocztowym, OSiR w 
Sokołowie Podlaskim, Zakładem 

Opieki Zdrowotnej ,,Centrum” w 

Bielanach Jarosławach, 

Nadleśnictwem Sokołów 
Podlaski 

wystawy prac dzieci,  

wyjazdy,  

 wycieczki,  

spotkania,  

 warsztaty,  

Proces ciągły  Nauczyciele  

Dyrektor  

Rodzice  

Rozmowy kreatywne  

Strona internetowa 

przedszkola i gminy 

 

Przedszkole współpracuje z mass-
mediami: telewizja, prasa,  

zapraszanie na uroczystości 
przedszkolne,  

sporządzanie artykułów,  

udzielanie wywiadów,  

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczyciele  

Artykuły  

Strona internetowa 

przedszkola i gminy 
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udział w różnych imprezach  

Przedszkole poszukuje sponsorów 

dla działań promujących 
przedszkole  

prezentacja w mediach,  

pomoc materialna,  

pomoc rzeczowa  

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczyciele  

 

Monitoring  

Informacja zwrotna  

Przedszkole promuje i rozwija 

młode talenty  
uczestnictwo dzieci w konkursach, 

turniejach, , pokazach 

międzyprzedszkolnych i innych 
uroczystościach,  

zajęcia rytmiczne w przedszkolu  

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczyciele  

 

Dyplomy  

Statuetki  

Puchary  

 

Przedszkole rozwija i promuje 

umiejętności nauczyciela  
artykuły w prasie, czasopismach, 
na stronie internetowej 

przedszkola,  prowadzenie 

warsztatów i rad szkoleniowych  

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczyciele  

Informacja zwrotna  

Przedszkole opracowuje folder, 

logo reklamujące placówkę  
folder,  

logo 

 Dyrektor  

Nauczyciele  

Folder przedszkola  

Logo przedszkola  

 

 

Przedszkole opracowuje stronę 
internetową promującą placówkę 
w środowisku  

 

opracowanie i ciągła aktualizacja 
informacji na stronie internetowej  

 

 

Proces ciągły  

 

Dyrektor  

Nauczyciele  

 

Strona internetowa 

przedszkola  

Przedszkole pozyskuje nowych 

wychowanków do przedszkola  

organizacja uroczystości dla 
społeczności lokalnych 

Cały rok 

 

Dyrektor  

Nauczyciele  

Ilość dzieci w 
przedszkolu 
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 organizacja Dni otwartych dla 

nowych dzieci i rodziców 

Czerwiec  

Przedszkole realizuje projekty 
 

Uczestnictwo dzieci w różnego 
rodzaju zajęciach i terapiach 

Wg harmonogramu 
projektu 

Dyrektor 
 
Nauczyciele 
 

Strona internetowa 
przedszkola i gminy 
 
Raport z projektów 
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PRZEDSZKOLE WSPÓLPRACUJE Z RODZICAMI 

Cele operacyjne Sposoby realizacji Termin Osoby 
odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Przedszkole zapoznaje rodziców 

z zasadami funkcjonowania 

przedszkola i organizacja pracy  

 zebrania z rodzicami,  

informacje dla rodziców  

 

Wrzesień  

Cały rok 

Dyrektor  Protokoły zebrań  

Kącik dla rodziców  

Przedszkole poznaje 

wychowanków i ich środowisko 

rodzinne  

wywiady,  

ankiety,  

prowadzenie obserwacji, 

diagnoza, 

karty zgłoszeń 

Proces ciągły  Nauczycielki  Raporty  

Arkusze obserwacji dzieci 

Diagnoza przedszkolna 

Przedszkole zapoznaje rodziców 

z wynikami wstępnej obserwacji i 
diagnozy 

spotkania i wspólne rozmowy 

podczas dyżuru nauczycielek,  

kontakty indywidualne,  

zebrania  

Proces ciągły  Nauczycielki  Protokoły z zebrań z 
rodzicami  

Zeszyt spotkań z 
rodzicami  

Arkusze diagnozy 

Przedszkole wspomaga rodziców 

w rozwiązywaniu aktualnych 
problemów wychowawczych i 

dydaktycznych  

kontakty indywidualne,  

zebrania grupowe,  

realizacja programu 

wychowawczego,  

spotkania z psychologiem  

Proces ciągły  Dyrektor  

Nauczycielki  

Protokoły  

Arkusze samooceny  
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Przedszkole pozyskuje rodziców 

do współdziałania  

 

współorganizowanie wycieczek, 
uroczystości, festynów, bali 
charytatywnych i innych imprez  

 

Proces ciągły  

 

Dyrektor  

Nauczycielki  

 

Protokoły  

Strona internetowa 

przedszkola i gminy 

Przedszkole współdziała z 
przedstawicielami rady rodziców  

systematyczne spotkania z radą 
rodziców  

 

Proces ciągły  Dyrektor  Protokoły z zebrań  

Przedszkole przedstawia 

rodzicom wyniki ze sprawowania 

nadzoru  

 zapoznawanie z wynikami ze 

sprawowania nadzoru  

 

Proces ciągły  

(raz w roku)  

Dyrektor  Raport/sprawozdanie ze 

sprawowania ze 

sprawowania nadzoru  

Przedszkole informuje o 
sprawach bieżących w kąciku dla 
rodziców 
 

Informacje dla rodziców Proces ciągły Nauczyciele Kącik dla rodziców 
 
Strona internetowa 
przedszkola 
 

 

 


