Piknik rodzinny
w przedszkolu
22 maja 2015r.
w
Przedszkolu
Publicznym w Kałuszynie odbył się Piknik
Rodzinny. Przed występami został rozstrzygnięty
konkurs
fotograficzny
„Jedz
smacznie i zdrowo”.
Wszyscy
uczestnicy
konkursu
otrzymali
nagrody.
Następnie
dzieci ze wszystkich
grup wiekowych wzięły
udział w występach.
W programie festynu
pojawiły się piosenki, tańce oraz prezenty dla rodziców. Po występach artystycznych, dzieci wraz
z najbliższymi wzięły udział we wspólnej zabawie. Tego dnia, dzięki organizatorom, którzy zaproponowali
urozmaicony program i wiele atrakcji, każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Dzieci mogły się pobawić
w dmuchanym zamku oraz zjeżdżać z dwóch dużych pompowanych zjeżdżalni. Dużym powodzeniem cieszyło się
także malowanie twarzy. Nie brakowało chętnych na kiełbaski z grilla oraz amatorów waty cukrowej. Można było
odpocząć przy stolikach zastawionymi słodkościami, owocami oraz ukoić pragnienie sokami i kompotem. Zabawa była
niezwykle udana.

Cała polska czyta dzieciom
12 maja 2015r. Przedszkole Publiczne
w Kałuszynie uczestniczyło w akcji „Cała
Polska czyta w Bibliotekach”. Przedszkolaki
z grup „Zuchy”, „Jaskółki” i „Biedronki” wyszły
do Biblioteki
w Kałuszynie, gdzie bajki
i wiersze czytali dzieciom Pan Burmistrz,
Dyrektor Szkoły Podstawowej, Pani Stasia
Bakuła
i
nauczycielka
Gimnazjum
w Kałuszynie Justyna Olkowicz-Gut wraz
z harcerzami. Dzieci otrzymały drobne
upominki.
E. Lipińska
Komisja Rekrutacyjna informuje,
że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli
karty zgłoszeń do przedszkola w okresie
od 01 marca 2015r. do 01 kwietnia 2015r.
zostały przyjęte do przedszkola.
Listy z podziałem na grupy zostaną
zamieszczone na tablicy informacyjnej
w przedszkolu dnia 24.08.2015r.

Maluch edycja 2015
Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Gminny
żłobek w Kałuszynie” w ramach programu MALUCH edycja 2015
ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowe
wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH –
edycja 2015”. Gmina Kałuszyn otrzymała dofinansowanie w kwocie 898 639,00 zł, a wartość całkowita projektu
1 163 298,00zł. W ramach zadania zostanie wykonana: Przebudowa, rozbudowa istniejącego budynku przy ulicy
Zamojskiej jak również zostanie zakupione wyposażenie do żłobka i kuchni. Prace przy rozbudowie i przebudowie
istniejącego budynku po rehabilitacji rozpoczną się w czerwcu, natomiast w listopadzie planowane jest przyjęcie dzieci
do żłobka.
A. Komuda
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