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Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych
„RAZEM” realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Żywcu
w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Okres realizacji: listopad-grudzień 2014
W roku szkolnym 2014/2015 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Żywcu uczęszcza
6 dzieci romskich, uczących się w klasach I, II, IV i VI. W realizacji projektu
„Razem” wzięło łącznie udział 83 dzieci z klas I-VI.
Zaplanowane we wniosku przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnowychowawczym zrealizowano w sposób następujący:
1. Odbyły się zajęcia o charakterze plastycznym: wykonywanie nadruków
na koszulkach, projektowanie kartek świątecznych, zdobienie choinek,
wykonywanie choinek z papieru i koralików, wykonywanie ozdób
choinkowych, zdobienie pierników.
2. W wyniku zajęć plastycznych: 4 najlepsze projekty kartek świątecznych
wydrukowano i posłano do osób i instytucji współpracujących ze szkołą,
dzieci udekorowały szkolną choinkę wykonanymi przez siebie ozdobami,
kartkami i ozdobami świątecznymi obdarowano pracowników
emerytowanych i przyjaciół szkoły.
3. Odbyły się zajęcia o charakterze muzycznym, podczas których prowadzący
zajęcia przygotował z grupą dzieci śpiew kolęd i pastorałek. Stanowiły one
oprawę muzyczną jasełek, przygotowanych przez szkołę, a wystawionych
w dniu 19.12. 2014 r.(występ solowy Dagmary Pawłowskiej z klasy II).
Występ będzie powtórzony dla środowiska w dniu 21.01.2015(dla babć i
dziadków) oraz 22.01. 2015 r. dla dzieci z Przedszkola nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi.
4. Odbyły się zajęcia o charakterze tanecznym. Pod okiem pani instruktor
dzieci uczyły się najbardziej popularnych tańców(zumba itp.) oraz
umiejętności relaksu przez ruch. Ich dokonania zostaną zaprezentowane w
dniu 10.01.2015 r. podczas dorocznej zabawy karnawałowej dla dzieci
organizowanej w szkole przez rodziców i nauczycieli.
5. Podczas każdych zajęć dzieci spożywały posiłki(pączek, mała pizza,
soczek).

Cele zajęć zostały w pełni zrealizowane. Oprócz materialnych efektów zajęć
należy zwrócić uwagę na następujące osiągnięcia: wzajemne poznanie
zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia, poznanie zasad
zachowania się przy stole, poznanie kolęd i tańców, nawiązanie relacji
przez dzieci romskie z rówieśnikami z innych klas, nabycie umiejętności
komunikacyjnych, umiejętność współpracy w zespole.
Warto zwrócić uwagę, iż mimo formalnego zakończenia projektu na prośbę
dzieci zajęcia plastyczne są nadal kontynuowane.
Na realizację celów
Wydano: 5176,35

projektu

zaplanowano

kwotę

5180,00

zł.

