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PLAN PROMOCJI PRZEDSZKOLA NR 187 W POZNANIU 

 

Celem planu promocji w Przedszkolu nr 187 „Leśny Zakątek” jest ukazanie i 

utrzymanie dobrego wizerunku przedszkola poprzez przekazywanie informacji oraz 

poszerzenie wiedzy na temat jakości pracy placówki przedszkolnej. 

 

 

Cele ogólne promocji: 

 

1. Prezentowanie osiągnięć oraz zasobów przedszkola 

2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki 

3. Zaznajamianie z kierunkiem  pracy i  charakterystyką misji przedszkola 

 

Cele szczegółowe: 

 

1.Promocja wewnętrzna przedszkola: 

- integracja zbiorowości przedszkolnej  

- promowanie logo przedszkola 

 

2. Promocja wewnętrzna przedszkola: 

- tworzenie pozytywnego wizerunku przedszkola  w mediach społecznościowych 

- organizacja oraz udział w konkursach 

- nawiązywanie  kontaktów z innymi placówkami oświatowymi 

- włączanie rodzin do akcji promocyjnej przedszkola 

 

 



Elementami przedszkolnego procesu identyfikacji są: 

➔ tablice informacyjne 

➔ strona internetowa przedszkola, fb przedszkolny  

➔ system komunikacyjny: 

       - dziennik elektroniczny  

       - kontakt osobisty i telefoniczny z przedszkolem 

➔ logo przedszkola 

➔ gadżety z nadrukiem firmowym 

➔ nazwy i symbole identyfikacyjne grup na drzwiach wejściowych do sal,  

w szatni 

➔ happeningi, akcje i manifestacje okolicznościowe cechujące profil przedszkola 

➔ imprezy masowe 

➔ aranżacja wnętrz przedszkola 

➔ wyposażenie w ciekawe pomoce dydaktyczne 

➔ pozyskiwanie sponsorów 

➔ współpraca ze specjalistami określonych dziedzin 

➔ organizowanie akcji charytatywnych 

➔ kronika przedszkola 

➔ plakaty i foldery promujące działalność edukacyjną przedszkola 

➔ wystawa prac plastycznych dzieci w „Złotej Kaczce”  

➔ publikacje  

➔ zajęcia otwarte dla rodziców 

➔ dni otwarte w przedszkolu 

 

Przedszkolna promocja jest nierozłącznie związana z obowiązującym 

kalendarzem przedszkolnym i przebiega na dwóch płaszczyznach: 

• Promocja wewnętrzna 

• Promocja zewnętrzna 

 

 



Promocja wewnętrzna: 

1. Strona internetowa oraz profil facebook przedszkola 

Jest składnikiem promującym na bieżąco poszczególne wydarzenia, osiągnięcia i wszelkie 

inicjatywy. 

2. Tablice informacyjne 

Są składnikiem umożliwiającym wzajemną komunikacje pomiędzy przedszkolem a 

rodzicami dziecka, przyjmując następujące formy: 

• wernisaż dzieł stworzonych przez dzieci 

• aktualne informacje związane z formalnym obszarem pracy placówki 

• wyjątkowe osiągnięcia wychowanków i kadry pedagogicznej w różnorodnych 

konkursach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych 

• zdjęcia, ukazujące atmosferę i nastrój w poszczególnych grupach 

• zajęcia dodatkowe 

 

3. Kronika Przedszkola 

Stanowi  zbiór wydarzeń związany z istnieniem i działalnością placówki przedszkolnej 

zawarty w układzie chronologicznym.  

4. Otoczenie przedszkola 

Nasze przedszkole znajduję się w północnej części malowniczego Poznania, na terenie 

cichego, spokojnego i przyjaznego dzieciom osiedla Władysława Łokietka usytuowanego 

na skraju rezerwatu przyrody „Żurawiniec”,  bogatego w urodzajną florę i faunę.  

Rezerwat ulokowany jest w pobliskim lesie i stanowi popularne miejsce spacerów i 

wycieczek edukacyjnych oraz obserwacji ekologicznych. Nasza placówka dysponuje 

przepięknym, przestronnym ogrodem wyposażonym w bezpieczny i certyfikowany plac 

zabaw, a także stanowiący obiekt edukacji ogrodniczej. 

 

Promocja zewnętrzna: 

 

• Logo i „gadżety” przedszkola 

• Akcesoria, foldery i plakaty promujące renomę przedszkola 

1. Cykliczne imprezy masowe 

• Przedstawienia, koncerty 

• Festyn  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Chronologia


      2. Systematyczne organizowanie imprez typu: 

• Dzień Przedszkolaka 

• Sprzątanie świata 

• Dzień chłopca, dziewczynki 

• Święto drzewa 

• Narodowe Święto Niepodległości 

• Pasowanie na Przedszkolaka 

• Andrzejki 

• Mikołajki 

• Wigilia Przedszkolna i spotkanie z Gwiazdorem 

• Dzień Babci i Dziadka 

• Bal Karnawałowy 

• Walentynki 

• Tłusty czwartek 

• Drzwi otwarte 

• Święto Wiosny i pożegnanie Marzanny 

• Dzień Mamy i taty 

• Wielkanoc - wizyta Zajączka 

• Dzień Ziemi 

• Święto Polskiej Flagi 

• Festyn Rodzinny 

• Dzień Dziecka 

• Pożegnanie absolwentów 

• inne 

3. Osiągnięcia przedszkola 

• Udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych 

• Propagowanie osiągnięć poprzez media, wystawy 

• Organizowanie konkursów, przedstawień oraz koncertów 

 

4. Obecność w mediach 

Dbałość o dobre imię przedszkola poprzez propagowanie pozytywnego wizerunku 

przedszkola w internecie, w prasie. 

 

5. Udział w pozyskiwaniu funduszy 

      Poszukiwanie sponsorów, współpraca z Rodzicami w organizowaniu uroczystości 



Współpraca z innymi instytucjami, takimi jak: 

• inne przedszkola – przedszkola krajowe oraz zagraniczne (dotycząca wymiany 

doświadczeń oraz organizacje wspólnych działań edukacyjnych 

• Szkoła Podstawowa nr 35 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu 

• wpływowe instytucje – samorządowe i nadzoru pedagogicznego (informacje o 

pracy przedszkola, uczestnictwo w wydarzeniach przedszkolnych oraz 

miejskich); 

• placówki kulturalne – biblioteki, teatry, kina, ogrody zoologiczne, ogrody 

botaniczne, palmiarnia 

• instytucje wspomagające – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, policja, straż 

pożarna, pogotowie, straż miejska, dietetyk, logopeda   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN PROMOCJI PRZEDSZKOLA 

 

L.P. DZIAŁANIA FORMY REALIZACJI 
TERMIN 

REALIZACJI 

ODPOWIEDZIALNI 

ZA REALIZACJĘ 

1. 
Strona 

internetowa, fb 

Prowadzenie katalogów tematycznych, 

tworzenie galerii zdjęć, 

rozbudowywanie i aktualizowanie 

strony internetowej przedszkola. 
 

Cały rok 
Natalia Rakowska 

Weronika Wieczorek 
 

3. 
Zajęcia otwarte dla 

rodziców 

Prowadzenie zajęć otwartych przez 

nauczycieli  

Według 

harmonogramu  

grupowego 

planu 

współpracy z 

rodzicami 
 

Nauczyciele grup 

4. 

Rejestrowanie 

wydarzeń z życia 

przedszkola 

Kronika przedszkolna 

Galeria zdjęć 

Wernisaż dzieł dzieci 

Wystawa prac plastycznych dzieci w 

lokalnym obiekcie gastronomicznym 
 

Cały rok 

 

 

Rada Pedagogiczna 
 

5. 
Tradycje 

Przedszkola 

• Dzień Przedszkolaka 

• Sprzątanie świata 

• Dzień chłopca 

• Święto drzewa 

• Narodowe Święto 

Niepodległości 

• Pasowanie na 

Przedszkolaka 

• Andrzejki 

• Mikołajki 

• Wigilia Przedszkolna i 

spotkanie z Gwiazdorem 

• Dzień Babci i Dziadka 

• Bal Karnawałowy 

• Walentynki 

• Tłusty czwartek 

• Drzwi otwarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 
 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna 

Rada Rodziców 
 



• Święto Wiosny i pożegnanie 

Marzanny 

• Dzień Mamy i taty 

• Wielkanoc - wizyta Zajączka 

• Dzień Ziemi 

• Święto Polskiej Flagi 

• Festyn Rodzinny 

• Dzień Dziecka 

• Pożegnanie absolwentów 

• inne 
 

6. 
Cykliczne imprezy 

masowe 

Imprezy wynikające z kalendarza 

imprez i uroczystości oraz tradycji 

przedszkola,  spotkania ze 

specjalistami 

Cały rok 

Rada Pedagogiczna  

Rada Rodziców  

Inni Pracownicy 

Przedszkola 

Zaproszeni Specjaliści 
 

7. 
Informacje do 

mediów 
 Wysyłanie artykułów do prasy Cały rok Rada Pedagogiczna 

8. 
Osiągnięcia 

Przedszkola 

Organizowanie konkursów, 

przedstawień oraz koncertów. 

Udział w konkursach 

Propagowanie osiągnięć            

Cały rok 
Koordynatorzy 

konkursów  
 

9. 

Aranżacja wnętrz 

przedszkola oraz 

wyposażenie w 

nowoczesne 

pomoce 

dydaktyczne 

 

 

Dbałość o wystrój pomieszczeń 

przedszkolnych 

Dekoracje okolicznościowe  

 
 

Cały rok 

Rada Pedagogiczna 

Rada Rodziców 

Inni Pracownicy 

Przedszkola 

Sponsorzy 

10. 

Happeningi , akcje 

i manifestacje 

okolicznościowe 

Manifestacje ekologiczne na terenie 

osiedla 

Zbiórki okolicznościowe wg potrzeb 
 

Cały rok 

Rada Pedagogiczna 

Rada Rodziców  

Inni Pracownicy 

Przedszkola 
 

11. 
„Gadżety” 

promocyjne 

Akcesoria związane z charakterystyką 

placówki, zawierające logo 

przedszkola 

Cały rok 

 

Dyrektor 

 
 

12. 
Akcje 

charytatywne 

Zbiórki świąteczne, zbiórki na 

schroniska 
 

Cały rok 
Rada Pedagogiczna 

Rada Rodziców  



Inni Pracownicy 

Przedszkola 
 

13. 
Spotkania ze 

specjalistami 

Spotkania m. in.: 

Strażą miejską, Policją, Lekarzami, 

Strażakami, Fotografami itp. 

Cały rok według 

harmonogramu 

spotkań 

Dyrektor  

Rada Pedagogiczna 

Rada Rodziców  

Zaproszeni Specjaliści 

Inni Pracownicy 

Przedszkola 
 

14. 
Innowacje 

Pedagogiczne 

Zajęcia w ramach Innowacji 

Pedagogicznych 

Cały rok wg 

harmonogramu 

zajęć 

Nauczyciele  

poszczególnych grup 

15. Zajęcia dodatkowe 

J. angielski 

Katecheza 

Gimnastyka korekcyjna 

Chór dziecięcy „Eko-nutki” 

Zajęcia dodatkowe w grupach 
 

Cały rok 

Według 

harmonogramu 

poszczególnych 

zajęć 

 

Prowadzący zajęcia 

 


