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Przyjaźni dla sześciolatków
20.03.2013.

CHOSZCZNO Jeśli zamierzasz wysłać 6-latka do szkoły, to najlepiej do tej w Zamęcinie lub Sławęcinie.
Minister Edukacji Narodowej i Zachodniopomorski Kurator Oświaty ogłosili wyniki konkursu
zatytułowanego &bdquo;Mam 6 lat&rdquo;. W stawce 194 placówek drugie miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa w Zamęcinie, a trzecie Szkoła Podstawowa w Sławęcinie. Autorami nagrodzonych prezentacji
są&hellip; rodzice.

- Generalną ideą tego konkursu jest promowanie 6-latka idącego do
szkoły. My poprosiliśmy rodziców by sami wyeksponowali gotowość naszej
placówki do tego przedsięwzięcia &ndash; mówi WIOLETTA KASZAK, dyrektorka
podstawówki w Sławęcinie. Od niej dowiedzieliśmy się, że podczas
wojewódzkiej gali, która odbyła się w Pałacu Młodzieży Pomorskiego
Centrum Edukacji reprezentacja jej szkoły (widoczna na poniższym
zdjęciu) odbierała nagrody z rąk PRZEMYSŁAWA KRZYŻANOWSKIEGO,
podsekretarza stanu w MEN oraz MARII BORECKIEJ, zachodniopomorskiej
kurator oświaty. Wyróżniona prezentacja przygotowana została przy
wsparciu nauczycieli, ale jej główny autorem jest Rada Rodziców: JOWITA
KONIECZNA, ELŻBIETA WRÓBLEWSKA - OWCZAREK, DOROTA JARMARKIEWICZ, IWONA
BOREK IWONA, DOMINIKA SZYMAŃSKA, STANISŁAWA KARPIŃSKA i MAGDALENA
RAKOCZY. Dodajmy, że opisywany konkurs obejmował trzy kategorie, a ekipa
ze Sławęcina zajęła trzecie miejsce w temacie Rada Rodziców szkoły
&bdquo;Sześciolatek w przyjaznej szkole&rdquo;.

W tej samej kategorii drugie miejsce zajęła prezentacja przygotowana
przez rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Zamęcinie.
- Ten dzień zapisał się w kartach historii Szkoły Podstawowej w
Zamęcinie jako dzień triumfu Rady Rodziców.(&hellip;) Miło było usłyszeć
podczas gali, że Radzie Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Zamęcinie
przyznano drugą nagrodę, którą panie odebrały z rąk wiceministra
oświaty. Wraz z licznymi prezentami i dyplomem szkoła otrzymała tytuł
&bdquo;Szkoła przyjazna dla sześciolatka&rdquo;. &ndash; to fragment komentarza, który na
internetowej stronie szkoły zamieściła dyrektorka DANUTA
STRÓŻYŃSKA-GRYĆKO. Dodajmy, że w składzie opisywanej rady są: KAMILA
KMIEĆ, PAWEŁ KMIEĆ, ANETA HŁADONIUK, DANUTA TYRCHA, AGNIESZKA
KORZENIEWSKA, ANETA KALISIAK i ANNA KACZOROWSKA. Za wsparcie w tym
przedsięwzięciu dyrektorka dziękuje też: SYLWII RESIAK, DOROCIE
KOWALCZYK, ELŻBIECIE ANDRUSZEWSKIEJ i DANUCIE BARTOS. Nagrodzone
prezentacje zobaczyć możemy na stronach internetowych obydwu szkół.
Tadeusz Krawiec
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