Rusza projekt
„Przyjazna adaptacja dzieci w edukacji szkolnej”
Niedawno dotarła do nas bardzo miła informacja, którą jak najszybciej
pragniemy podzielić się z uczniami naszej szkoły i ich rodzicami:
wygraliśmy konkurs na projekt edukacyjny ogłoszony przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej, promujący przyjazną adaptację
dzieci w edukacji szkolnej. Adresatami tego projektu będą przede wszystkim najmłodsi
uczniowie naszej szkoły, którzy po raz pierwszy przekroczyli jej progi – pięcio- i sześciolatki
uczęszczające do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Leźnie. To dla nich
właśnie projekt ten przewiduje najwięcej atrakcji:
 umożliwianie rozwijania własnych pasji i zainteresowań podczas dodatkowych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych oraz wyjazdów edukacyjno-integracyjnych (Centrum
Hewelianum w Gdańsku)
 zainteresowanie najbliższym środowiskiem i kulturą poprzez wyjazdy integracyjne do
ciekawych miejsc na Kaszubach (Park Miniatur w Stryszej Budzie, Galeria Volkswagena
w Pępowie)
 zaznajamianie najmłodszych z otoczeniem szkolnym i społecznością szkolną poprzez
udział w wycieczkach, imprezach oraz innych formach zajęć w naszej szkole
(spotkanie z policjantem, leśnikiem, Mikołajki na Sportowo)
 integracja grup oddziału przedszkolnego z innymi placówkami przedszkolnymi
(współpraca z „Małym Przedszkolem” w Pępowie)
W projekcie tym nie zapomnimy o rodzicach, których już dziś zachęcamy do czynnego
udziału w zajęciach, wycieczkach i imprezach szkolnych organizowanych przez
wychowawców klas 0-3 SP. W trakcie trwania projektu organizowane będą także spotkania
informacyjno-warsztatowe dla rodziców dzieci odbywających przygotowanie do nauki
w klasie I SP.
W ramach projektu pragniemy także zorganizować konferencję naukową dla nauczycieli
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terenu gminy Żukowo, mającą na celu wymianę
doświadczeń i pogłębienie wiedzy na temat gotowości szkolnej pięcio- i sześciolatków.
To tylko niektóre z licznych atrakcji, jakie będą realizowane w ramach projektu od
października do grudnia bieżącego roku. Wierzymy, że dzięki niemu najmłodsi uczniowie
naszej szkoły będą do niej uczęszczać z jeszcze większą radością i ochotą!
Projekt edukacyjny „Przyjazna adaptacja dzieci w edukacji szkolnej” w 90% finansowany jest
przez Ministerstw Edukacji Narodowej. Wszystkie realizowane w ramach projektu zadania są
nieodpłatne.

Projekt potrwa do 15 grudnia 2012 roku.

