Sprawozdanie za rok szkolny 2009/2010
Na zebraniu walnym Macierzy Szkolnej był wybrany 9-osobowy zarząd, który pracował w
niezmienionym składzie przez cały rok. Zebrania odbywały się regularnie w ciągu całego roku,
protokoły ze wszystkich zebrań są do dyspozycji. Co najważniejsze, to co się zrobiło. A więc
zorganizowano następujące :
Ø

Po wielkim sukcesie kuligu zimowego wypróbowaliśmy zrobić także kulig jesienny. Tak więc
27-9 wyruszyliśmy znów w kierunku na Stecówke. Konie zawiozły nas na miejsce, gdzie
czekało już mnóstwo atrakcji. Tymi głównymi było zaganianie owiec i występ zespołu
Równica. Kropką za sukcesem całej imprezy była wspaniała, niemal letnia pogoda.

Ø

Następną, już tradycyjną imprezą, było 27-10 ŚWIęTO ZIEMNIAKA i puszczanie latawców.
Zebraliśmy się w przedszkolu i przy pieczonych plackach bawiliśmy się z naszymi
przedszkolakami do wieczora.

Ø

15-12 zebrała się w Domu PZKO w Lesznej niemal setka rodziców, dziadków i sympatyków
przedszkola by obejrzeć JASEŁKA przygotowane przez przedszkolaków. W magicznej
atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia baliwi się aż do wieczora mali i duzi.

Ø

W tym roku udało nam się na kulig zamówić już lepszą pogodę i 30-1 wyruszamy razem ze
słoneczkiem na spotkanie s przygodą zimową. Najpierw autobusami na Kubalonke, a potem
droga koniami z Kubalonki na Stecówke – czyli prawdziwy kulig i zabawy na śniegu. To były
najlepsze atkakcje nie tylko dla dzieci.

Ø

Balik dziecięcy miał miejsce już tradycyjnie w Domu PZKO w Lesznej, tym razem to było 26-22010. Wszystkie dzieci zauroczyły zebranych prześlicznymi strojami. Konkursy i zabawy
przygotowane przez nasze panie były ciekawe, za co bardzo dziękujemy.

Ø

Festyn był w tym roku wcześniej, bo już tydzień przed wyjazdem nad morze. Tradycyjnie
pogoda igrała z nami i podczas występu przedszkolaków pioruny i straszny deszcz wypędziły
wszystkich do sali w Domu PZKO w Lesznej. A więc cudowny występ dzieci szkolnych odbył
się już wewnątrz. W tym roku aura nie pozwoliła nam bawić się na polu, ale i tak liczni
zebrani podziwiały występy dzieci i bawili się przy muzyce i smacznym bufecie aż do godziny
22:00.

Ø

28-5 wyjeżdzamy nad Bałtyk, do uroczej miejscowości Mielno-Unieście. Po krótkiej drodze
autobusem do Katowic i długiej (14 godzin) drodze pociągiem przez całą Polskę do Koszalina
przywitała nas już w nocy pani Krysia w pensjonacie DUET. Oprócz przedszkolaków i
rodziców z Lesznej jechali z nami również rodziny ze zaprzyjaźnionego Przedszkola w
Tychach. Pogoda dopisała i udało nam się nawet pary razy kąpać w morzu. Najciekawsze dla
dzieci były zabawy na plaży, bo tyle piasku w przedszkolu nie mają. I tak największą atrakcją
pobytu było skakanie do dziury wygłębionej na plaży albo olimpiada sportowa w dyscyplinach
plażowych. W trakcie pobytu odbyły się 2 wycieczki. Pierwsza wycieczka była we wtorek
„ciuchcią” do Latarni Morskiej w Gąskach. Druga, autobusowa do Koszalina, gdzie czekała
na nas morska przygoda na statku piratskim i wiele atrakcji na koszalińskim molu.Dla
przedszkolaków były równie ciekawe Neptunalia, chyli chrzest morski, gdzie każdy otrzymał
swoje morskie imię. Niezapomnianą imprezą będzie opiekanie kiełbasek nad jeziorem
Jamno, kontynuowane „koncertem własnym z okazji zachodu słońca” na plaży. W sobotę
wieczorem jeszcze przedszkolaki szukały na plaży groźnego pirata, który przygotował im po
drodze trudne zadania. Jeszcze tylko ostatnia rybka w smażalni i...wracamy do domu. Do
domu wracaliśmy 6-6 wypoczęci, pełni wrażeń i zachwyceni morskimi krajobrazami.

Ø

Ostatnią imprezą w roku szkolnym było pożegnanie starszaków w Lasku na Osówkach.
Dzieci przygotowały sobie program, a rodzice smaczną „rojberke”. Niespodzianką dla dzieci
była przejażdzka koniami a póżniej szukanie skarbu. Zabawa była świetna i nie
przeszkadzały nawet tony błota na boisku.

Serdecznie zapraszamy na strony internetowe WWW.PRZEDSZKOLE.CZ, gdzie można podziwiać
nie tylko zdjęcia z imprez, ale są tam także linki na ciekawe strony internetowe dla dzieci albo
pomysły na fajne wycieczki.

