Plan współpracy szkoły z różnymi instytucjami
W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Krzu podejmie
współpracę z wybranymi
instytucjami, które czynnie ją wspierają w
realizowanych działaniach edukacyjnych. W skład w/w placówek wchodzą
Urząd Pocztowy, Straż Pożarna, Policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, ZOZ,
Parafia Rzymsko-Katolicka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz
Projektor.

Instytucja

Działania podejmowane wspólnie
ze szkołą

URZĄD POCZTOWY

WYCIECZKA NA POCZTĘ
• poznanie pracy na poczcie i
wyrabianie szacunku do pracy
ludzi w różnych zawodach
•
zapoznanie dzieci z wyglądem
poczty, jej wyposażeniem i
urządzeniami
( półki na listy i paczki, skrzynki
pocztowe, wagi, worki na listy,
pieczątki, regały na kartki i
czasopisma)
• zaobserwowanie pracę listonosza,
telegrafistki, kasjerki- pani w
okienku,
która
przyjmuje
pieniądze,
np.
opłaty
za
mieszkanie, wpłaty na książeczkę,
wysyłanie paczek.
• zapoznanie z różnymi rodzajami
listów
(zwykłe,
polecone,
ekspresowe,
lotnicze,
kartki,
telegramy)
•
wzbogacenie słownictwa w
zwroty: awizo, przesyłka, rozmowa
telefoniczna
•
utrwalenie znajomości swojego
nazwiska,
imienia,
adresu
domowego oraz prawidłowego
adresowania listów

STRAŻ POŻARNA

WYCIECZKA DO STRAŻY POŻARNEJ
•

Planowany
termin
współpracy
III 2014

III 2014

wysłuchanie wielu informacji
dotyczących pracy w Straży
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•
•
•

POLICJA

WYCIECZKA NA POLICJĘ
•
•

•
•
•

OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
ZOZ

Pożarnej oraz uczestnictwo w
prezentacji pojazdów, którymi
strażacy wyjeżdżają do
wypadków, a którymi gaszą pożary
obejrzenie wyposażenia pojazdów
oraz znajdujących się w nich
niezbędne do pracy urządzeń
przymierzanie strażackiego
ubrania
pokaz lania wody z wężów
strażackich

III 2014

zapoznanie dzieci z ciężką oraz
odpowiedzialną pracą policjanta
utrwalenie
numeru
telefonu
alarmowego na policję oraz
omówienie sytuacji, w których
należy powiadamiać tę jednostkę
w momencie zagrożenia życia oraz
zdrowia
obejrzenie z bliska jak wygląda
areszt, dyżurka, a następnie
pokoju pana dzielnicowego
przymierzanie czapki policyjnej a
także zakładanie kajdanek
obejrzenie wnętrza radiowozu
policyjnego

• Wyprawka szkolna
• Dożywianie
• Spotkanie z pielęgniarką z ZOZtematyka spotkań:
∗ GRYPA A PRZEZIĘBIENIE, czyli
jak je od siebie odróżnić, jak
należy właściwie dobrać strój
do danej pory roku aby nie
zachorować, co robić gdy
dopadnie nas grypa lub
przeziębienie,
jakie
są
domowe sposoby walki z grypą
i przeziębieniem?
∗ OTYŁOŚĆ U DZIECI CHOROBĄ
XXI wieku (definicja otyłości,
zachorowalność
u
dzieci,
wczesne wykrywanie, zdrowe
odżywianie
a
żywność
śmieciowa (frytki, chipsy,

IX 2013
cały rok szkolny

XI 2013

II 2014
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hamburgery,
hot-dogi....),
sport to zdrowie czyli łatwe
sposoby walki z otyłością.

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO
-PEDAGOGICZNA

• Kontakt z psychologiem i logopedą w
ramach projektu MALUCHOLANDIA
Cel: dokonanie wstępnej diagnozy na
podstawie bezpośredniego kontaktu z
dziećmi.
W razie zaistnienia „znacznego”
problemu podjęcie działań
niwelujących go.

Dodatkowo zgodnie z
zapotrzebowaniem szkoły i
przygotowanym harmonogramem
dostępnym w pokoju nauczycielskim
(tablica ogłoszeń) dla dzieci z kl.0-VI SP
przyjeżdżają na zajęcia psycholog i
logopeda.

PARAFIA
RZYMSKOKATOLICKA

• Okazjonalne wizyty duszpasterskie
podczas:
 Mszy św. z racji rozpoczęcia roku
szkolnego;
 Spotkania Opłatkowego z
Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym
i uczniami;

cały rok szkolny
spotkania ze
specjalistami
odbywają się raz w
miesiącu po 2 godziny
zegarowe
/ terminy spotkań
wywieszone są na
drzwiach przedszkola/
Jednocześnie
psycholog organizuje
warsztaty
dla
rodziców dzieci w
wieku przedszkolnym
wspierające ich w
procesie wychowania.

IX 2013
XII 2013
VI 2014

 Festynu Rodzinnego

PROJEKTOR

• Zajęcia warsztatowe i edukacyjne dla
klas I-VI SP oraz kl. ,,O” i Punktu
Przedszkolnego wedle
zapotrzebowania

cały rok szkolny
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