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Informacja dla nauczycieli prowadzących zajęcia  

w ramach projektu 
  Witamy serdecznie, 

 

1. Prosimy o przesłanie kompletu wzorów arkuszy obserwacji dziecka do wszystkich 

typów zajęć (wersja elektroniczna)- przypominamy, że arkusz oprócz zagadnień 

wynikających z danego typu zajęć bada również postawy/umiejętności zawarte 

w opisie projektu zajęć (w zależności od rodzaju zajęć badana jest umiejętność 

uczenia się, postawy inicjatywności, innowacyjności, kreatywności, 

przedsiębiorczości, pracy zespołowej) - większość z Państwa arkuszy była już przez 

nas opiniowana - czas realizacji do 15XI2016r. 

 

2. Prosimy o przesłanie wersji elektronicznej kompletu analiz -"Analiza zbiorcza arkusza 

obserwacji dziecka" - analiza wstępna (każdy rodzaj zajęć oddzielnie) oraz złożenie 

kompletu analiz w wersji papierowej do dnia 15XI2016 ( termin dotyczy zajęć, które 

rozpoczęły się w październiku) 

 

3. Prosimy o dosłanie i dostarczenie dokumentacji rekrutacyjnej( protokół  

z załącznikami: karta rekrutacyjna, zbiorcza lista dzieci zakwalifikowanych do udziału 

w projekcie, listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych zajęć, oświadczenia 

rodziców), programów zajęć pozalekcyjnych - dotyczy osób, które nie dopełniły 

formalności w tym zakresie- czas realizacji 31X2016r  

 

4. ARKUSZU OBSERWACJI DZIECKA - na jednym arkuszu zamieszczamy 

jednocześnie rubryki do odnotowania wyników z dwóch lub trzech kolejnych diagnoz: 

wstępnej, po pierwszym roku i końcowej (jeżeli dziecko bierze udział w zajęciach 

przez rok- wstępna i końcowa, jeżeli przez 2 lata -wstępnej, po pierwszym roku  

i  końcowej - decyzja o czasie udziału dziecka w projekcie zostanie podjęta  

po pierwszym roku realizacji projektu). Arkusze są w Państwa dokumentacji przez 

okres 2 lat i na każdym etapie przeprowadzają Państwo analizę arkuszy, która trafia  

do biura projektu. Raz w semestrze przeprowadzona będzie kontrola dokumentacji 

(dzienniki zajęć, programy zajęć, arkusze obserwacji dziecka, analizy zbiorcze 

arkuszy obserwacji dziecka)- planowany termin realizacji ferie zimowe. 

 

5. Będziemy prosiły również o wypełnianie: 

- sprawozdań okresowych z realizacji zajęć - zgodnie z harmonogramem wniosków 

o płatność (wzór sprawozdania i termin realizacji prześlemy w kolejnej 

korespondencji) 

- deklaracji uczestnictwa w projekcie ze stosownymi oświadczeniami oraz formularzy 

danych osobowych uczestników projektu (dzieci oraz nauczycieli – informacje 

szczegółowe w kolejnej korespondencji) 

 

6. Informacji dotyczących analiz zbiorczych z diagnozy wstępnej z każdego rodzaju 

zajęć oraz raportów " WYNIKI DIAGNOZY WSTĘPNEJ W ZAKRESIE 

UMIEJETNOŚCI KLUCZOWYCH DZIECI UCZESTNICZĄCYCH 

W PROJEKCIE" udziela Pani Ewa Frołow frolow@interia.pl  tel. 696115771 

mailto:frolow@interia.pl
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7.  Rekrutacja jest procesem ciągłym z uwagi na to, że dzieci mogą odchodzić  

z przedszkola w trakcie roku. Prosimy o informowanie o takich sytuacjach, wtedy 

prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca ( w ciągu dwóch tygodni od wypisania 

dziecka powinno się dorekrutować osobę do danej grupy ). 

 

Dyrekcji przedszkoli oraz Nauczycielom dziękujemy za współpracę we wrześniu 

 i październiku. 
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