Wszystkie zajęcia prowadzone są po zakończeniu zajęć
szkolnych. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Projekt
realizowany jest od stycznia do czerwca 2012r.
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W drugim półroczu 2012 będzie realizowany projekt
„Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Wąsach kontynuacja 2011” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej
osi. Celem operacji jest zwiększenie aktywności
mieszkańców obszaru objętego LSR poprzez zorganizowanie
warsztatów kulinarnych w świetlicy wiejskiej, co wpłynie
na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Ponadto
celem operacji jest wzrost aktywności życia mieszkańców
oraz podtrzymywanie i kultywowanie tradycji i obrzędów
poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej.
Całkowita wartość projektu wynosiła 12 252,74 zł;
Kwota dofinansowania: 7 190,00 zł
W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony
sprzęt AGD oraz doposażenie świetlicy. Warsztaty zostaną
przeprowadzone przez instruktora z zakresu gospodarstwa
domowego. Tematyka warsztatów zakłada poznanie potraw
związanych z Polską tradycją Wigilii i Świat Bożego
Narodzenia, potraw z drobiu, potraw z nasion strączkowych,
potraw z mąki i kasz, potraw staropolskich i regionalnych,
surówek oraz sałatek. Ponadto uczestnicy warsztatów poznają
praktyczne zastosowanie ziół w kuchni, estetykę nakrycia
stołu i dekorowania potraw.
W warsztatach uczestniczyć może każda osoba zamieszkująca
obszar objęty LSR.

Gmina Kałuszyn zaprasza do udziału w projekcie
„Zagospodarowanie szkolnego obiektu sportowego w
dniach wolnych od zajęć lekcyjnych w Kałuszynie”,
który jest realizowany w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji,
które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w
ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia
celów tej osi.
Całkowita wartość projektu: 32 399,25 zł
Kwota dofinansowania: 22 264,90 zł
W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt
sportowy oraz przeprowadzone zostaną zajęcia:
1.Zajęcia kick-boxingu dla grupy wiekowej 14-16 lat
prowadzone są dla chłopców
2. zajęcia z piłki nożnej dla grupy wiekowej 10 - 11 lat
prowadzone są dla chłopców
3. zajęcia z piłki nożnej dla grupy wiekowej 12-13 lat
prowadzone są dla chłopców
4. zajęcia z piłki nożnej dla grupy wiekowej 14-15 lat
prowadzone są dla chłopców
5. zajęcia z piłki nożnej dla dorosłych dla mężczyzn
6. zajęcia z piłki siatkowej dla grupy 14 – 16 lat prowadzone
są dla dziewcząt i chłopców


Projekt „Indywidualizacja procesów nauczania w
klasach I – III w gminie Kałuszyn” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Kałuszyn.
Projekt realizowany jest w Szkołach Podstawowych na
terenie gminy Kałuszyn. Głównym celem projektu jest
wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I- III szkół
podstawowych funkcjonujących w gminie Kałuszyn
dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych
tych uczniów.
Projekt skierowany jest do 90 uczniów Szkół
Podstawowych.
W
ramach
projektu
zostanie
przeprowadzonych łącznie 750 godzin zajęć edukacyjnych.
Zostanie również zakupione doposażenie bazy dydaktycznej
dla szkół.
Całkowita wartość projektu wynosi 108 441,00zł
Projekt jest realizowany od 01.12.2011 do 28.06.2013r.
przez Szkoły Podstawowe w gminie Kałuszyn.
Działania prowadzone są w dwóch obszarach:
I.
zajęcia dodatkowe: m.in zajęcia dla dzieci ze
specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji; zajęcia logopedyczne dla
dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy; zajęcia dla dzieci z
trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
zajęcia dla dzieci z wadami postawy; zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych
II.
doposażenie: pomoce dydaktyczne.
Oprac. Anna Komuda

15 marca 2012 r. - 15 kwietnia 2012 r.
Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola należy pobrać
w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej
http://www.przedszkole.kaluszyn.pl, od dnia 01 marca i
złożyć do 15 kwietnia 2012 r. w kancelarii przedszkola.
Przyjęcie dziecka do przedszkola zatwierdza Komisja
Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
Listy dzieci przyjętych do przedszkola wywieszone
będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki w okresie od
06.VI 2012 r.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne
wypełnianie wniosków.
Dyrektor przedszkola Lidia Wierzbicka
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