Przedszkola równych szans

w Gminie Laskowa

Szanowni Rodzice,
Rok szkolny 2020/21 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Laskowej i w Ujanowicach będzie wyjątkowy. Pomimo
zmian wynikających z trwającego cały czas stanu
zagrożenia epidemiologicznego, nasze przedszkolne
placówki będą otwarte, z zachowaniem wszelkich norm
bezpieczeństwa. Jako jedne z niewielu w całym regionie,
pozyskały fundusze europejskie na realizację projektu
edukacyjnego oraz na walkę z pandemią COVID-19.
W ramach naszego projektu pn. Przedszkola równych szans w Gminie
Laskowa współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej, przystosowujemy
samorządowe, publiczne przedszkola w Laskowej oraz w Ujanowicach dla potrzeb
dzieci niepełnosprawnych zgodnie ze standardami dostępności architektonicznej
oraz bezpieczeństwa, upowszechniamy wychowanie przedszkolne wśród dzieci
oraz wyrównujemy szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci poprzez rozszerzenie
oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia w zakresie stwierdzonych deﬁcytów, jak
również podnosimy umiejętności i kompetencje zawodowe naszych nauczycieli.
W ramach projektu zakupiliśmy już niezbędną infrastrukturę, materiały
dydaktyczne oraz elementy wyposażenia placów zabaw. Doposażone zostały nasze
placówki w najbardziej potrzebny sprzęt multimedialny. W obu placówkach powstały
długo oczekiwane sale sensoryczne dla naszych milusińskich. Jednocześnie
w ramach projektu, w roku szkolnym 2020/21 przedszkolaki w naszych placówkach
będą mogły uczestniczyć w bogatej ofercie dodatkowych, bezpłatnych zajęć
rozwojowych i integracyjnych, wziąć udział w indywidualnych konsultacjach, a także
w wycieczkach edukacyjnych. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych
65 przedszkolaków. Rekrutacja rozpocznie się już niebawem, będzie prowadzona
od 1 do 14 września 2020 roku. Szczegóły i dokumenty rekrutacyjne dostępne
są w sekretariatach placówek oraz na stronach internetowych naszej Gminy
i przedszkoli: www.laskowa.pl, www.zsujanowice.edu.pl oraz przedszkolelaskowa.
wordpress.com. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc ważna jest kolejność
zgłoszeń.
Powodzenie oraz przyszłość naszej Małej Ojczyzny zależy przede wszystkim
od dobrego startu najmłodszych pokoleń. Odpowiednie wychowanie młodego
pokolenia wiąże się zawsze z olbrzymim wysiłkiem i pracą. Zapraszam zatem
wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w tym projekcie. Wspólnie
możemy więcej!
Z poważaniem,
Piotr Stach
Wójt Gminy Laskowa

W ramach projektu Przedszkola równych szans w Gminie
Laskowa każdy uczestnik może wziąć udział w następujących
nieodpłatnych, dodatkowych zajęciach grupowych, zgodnie
z diagnozą potrzeb dziecka:
Zajęcia integracyjne:
• Zajęcia z kodowania i programowania dla 6-latków, 60 godz. lek.
• Zajęcia muzyczne rozwijające kompetencje obywatelskie, 40
godz. lek.
• Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, 40 godz. lek.
• Zajęcia konstrukcyjne i rozwijające małą motorykę, 60 godz.lek.
• Język angielski – zabawy z językiem dla dzieci 5-6 letnich, 60
godz. lek.
Zajęcia specjalistyczne:
• Zajęcia z Integracji Sensorycznej dla dzieci ze wskazaniami do
udziału w terapii, 40 godz. lek.
• Trening zastępowania agresji, 37 godz. zeg.
• Sensoplastyka – 60 godz. lek.
• Logorytmika – 60 godz. lek.
• 18 struktur wyrazowych – 60 godz. lek.
• Gimnastyka korekcyjna – 60 godz. lek.
Rekrutacja do projektu:
1 – 14 września 2020 r. w ZSP w Laskowej i w Ujanowicach.

Gmina Laskowa
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy
Europejskich Przedszkola Równych Szans w Gminie Laskowa
Celem projektu jest przystosowanie publicznych przedszkoli w Laskowej
i w Ujanowicach dla osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie
szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci, w tym z niepełnosprawnościami.
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