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Ferie w Bibliotece 

Przez dwa zimowe tygodnie 

wolsztyńska książnica przeprowa-

dziła dla dzieci i młodzieży wiele 

spotkań i zajęć z książką, ale nie 

tylko. Odbyło się m.in.: głośne 

czytanie baśni polskich i słuchowi-

sko radiowe  pt. "Jaś i Małgosia" 

w wykonaniu Cezarego Pazury, 

warsztaty malowania twarzy dzie-

ciom, projekcja bajek dla dzieci połączona z zabawą ruchową przy muzyce pt. 

"Tańce połamańce, krok po kroku". W związku z rokiem Juliana Tuwima najmłodsi 

czytelnicy obejrzeli teatrzyk pt. „ Zaczarowana lokomotywa” na podstawie wierszy 

Juliana Tuwima w wykonaniu aktora teatralnego Dariusza Sosińkiego . 

We współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w 

Poznaniu  został zorganizowany w naszej książnicy cykl warsztatów dla młodzieży 

pt. „Moje okno na świat”. Spotkania  te miały na celu zachęcenie nastolatków do 

aktywnego spędzania wolnego czasu, do poznawania dziedzictwa historycznego i 

kulturowego regionu. Tematyka zajęć  to m in.: atrakcje Wielkopolski, sztuka plano-

wania – czas i pieniądz, możliwości Internetu – korzystanie z rozkładów jazdy, map 

internetowych, portali regionalnych, sytuacje trudne i nietypowe (jak poradzić so-

bie, jak wykorzystać standardowe materiały do niestandardowych celów, orientacja 

w terenie i praca z mapą. Wszystkie spotkania składały się z części teoretycznej i 

praktycznej. Prowadzone były przez wykwalifikowane osoby – posiadające doświad-

czenie w organizacji i prowadzeniu imprez krajoznawczych, wycieczek. Umiejętno-

ści, które zostały przez nich naby-

te na zajęciach  z pewnością będą 

również przydatne w poruszaniu 

się w codzienności życia. Warszta-

ty zakończyły się wyjazdem do 

Poznania. Całość projektu nadzo-

rował Marcin Radomski.  

Tekst: BPMIG 

Biblioteka zaprasza! 

 do obejrzenia wystawy pt. „Wielkie Księstwo Poznańskie” autorstwa Napoleona 

Ordy. Ekspozycja zamieszczona będzie w galerii biblioteki do końca marca. 

 do zakupu kolejnej publikacji wydanej przez naszą książnicę w serii „Ocalić od Za-

pomnienia”  jest książka pt. „Wolsztyn w XIX wieku” autorstwa Marcina Adamcza-

ka. Głównym celem publikacji było ukazanie oblicza miasta w XIX wieku 

 do obejrzenia wystawy pt. „Kobiety w Auschwitz”, wypożyczona z Państwowego 

Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wystawa czynna będzie do końca marca w Czytelni 

dla Dorosłych.  

Uwaga rodzice dzieci w wieku 3 do 6 lat! 

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/379/2010 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 paździer-

nika 2010 roku w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów naboru do publicznych przed-

szkoli i punktów przedszkolnych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Wolsztyn ze 

zmianami, nabór dzieci do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przed-

szkolnych zlokalizowanych w szkołach  podstawowych na rok szkolny 2013/2014, od-

bywać się będzie w okresie od dnia 1 do dnia 28 lutego br.  

Do dyspozycji Państwa są miejsca we wszystkich przedszkolach prowadzonych przez 

gminę Wolsztyn, punktach przedszkolnych jak również w oddziałach przedszkolnych 

zlokalizowanych w szkołach podstawowych. Oddziały przedszkolne zlokalizowane w 

szkołach podstawowych z terenu Gminy Wolsztyn przeznaczone są dla dzieci w wieku 

6 lat, które mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, ewentu-

alnie dla dzieci pięcioletnich również zobowiązanych do odbycia rocznego przygotowa-

nia przedszkolnego, ale tylko w sytuacji wolnych miejsc. W przypadku dzieci pięciolet-

nich, mają Państwo pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola. Miejsca w oddziałach 

przedszkolnych w punktach przedszkolnych przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-5 lat. 

Przypominamy, że od 1 września 2014 roku wszystkie sześciolatki będą miały obowią-

zek rozpoczęcia nauki w I klasie. Nadchodzący rok szkolny jest więc ostatnim,                     

w którym rodzice mają wybór, czy zapisać swoje 6-letnie dziecko do szkoły, czy zosta-

wić  w oddziale przedszkolnym celem powtórnego odbycia rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego. W chwili obecnej Ministerstwo Edukacji Narodowej 

prowadzi kampanię informacyjną zachęcającą rodziców do zapisywania sześciolatków 

do klasy I, a na stronie internetowej www.men.gov.pl/mam6lat możecie Państwo zna-

leźć odpowiedzi na pytania związane z wcześniejszym posłaniem dziecka do szkoły. 

Oferta Gminy Wolsztyn w zakresie świadczenia usług przedszkolnych, zarówno w 

przedszkolach publicznych jak i oddziałach zlokalizowanych w szkołach podstawowych, 

pozostaje bez zmian i przewiduje funkcjonowanie oddziałów 5-godzinnych (w Przed-

szkolu nr 3 w Wolsztynie, Przedszkolu w Chorzeminie, Przedszkolu w Kębłowie, Przed-

szkolu w Obrze, Przedszkolu w Świętnie, Szkole Podstawowej nr 1, nr 3, nr 5 w Wolsz-

tynie i wszystkich Punktach Przedszkolnych), zgodnie z ustawą o systemie oświaty - 

bezpłatnych oraz 9,5-godzinnych (w Przedszkolu nr 1, nr 3 i nr 5 w Wolsztynie, Przed-

szkolu w Chorzeminie, Szkole Podstawowej nr 1, 3 i 5 w Wolsztynie) z wyżywieniem – 

płatnych.  

Podczas zgłaszania dziecka do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego, prosimy o deklarację z jakiej formy chcecie Państwo skorzystać. Zgło-

szenia dziecka można dokonać u dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, w na-

stępujących terminach: 

Przedszkole nr 1, ul. Ogrodowa 1, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00, 

Przedszkole nr 3, ul. Kusocińskiego 2, pon. – wt. w godz. 8.00 – 15.30, śr. – pt. w 

godz. 8.00 – 15.00, 

Przedszkole nr 5, ul. Komorowska 4, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00, 

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Poniatowskiego 1, pon. – pt. w godz. 7.30 – 15.30, 

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Konopnickiej 1, pon., śr., czw. w godz. 7.00 – 16.00, wt. 

w godz. 7.00 – 15.30, pt. w godz. 7.00 – 15.00, 

Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Żegockiego 26, pon. – pt. w godz. 7.00 – 15.00, zapisy z 

możliwością diagnozy logopedycznej 05 – 06.02.2013 r. w godz. 7.00 – 15.00 

Przedszkole w Chorzeminie pon. – pt. w godz. 8.00 – 14.00, 

Przedszkole w Kębłowie, ul. Wolsztyńska 19, pon. – pt. w godz. 8.00 – 13.00, 

Przedszkole w Obrze, ul. Szkolna 19, pon. – pt w godz. 8.00 – 15.00, 

Przedszkole w Świętnie, ul. Szkolna 3, pon. – pt. w godz. 9.00 – 14.00, 

Punkt Przedszkolny we Wroniawach, ul. Dworcowa 33, pon. – pt. w godz. 8.00 – 

14.00, 

Punkt Przedszkolny w Szkole Filialnej w Starej Dąbrowie 12a, wt. w godz. 11.45 – 

13.30, pt. w godz. 7.15 – 9.30, 

Punkt Przedszkolny w Starym Widzimiu 24, pon. – pt. w godz. 7.30 – 15.30, 

Punkt Przedszkolny w Szkole Filialnej w Adamowie 56, pon. – pt. w godz. 9.00 – 

13.00, 

Punkt Przedszkolny w Szkole Filialnej w Tłokach 43, pon. – pt w godz. 8.00 – 15.00, 

Punkt Przedszkolny w Szkole Filialnej w Karpicku, ul. Wczasowa 72, wt. w godz. 7.30 – 

9.30. 

Wzór karty zgłoszenia dostępny jest na stronach internetowych poszczególnych 

przedszkoli  i szkół jak również pod adresem www.wolsztyn.pl, a w wersji papierowej 

można ją odebrać w każdym przedszkolu, punkcie przedszkolnym i szkole podstawo-

wej. Wszelkich informacji związanych z naborem dzieci udzielają dyrektorzy przed-

szkoli i szkół podstawowych oraz Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administra-

cyjnej Oświaty pod  nr tel. 68 347 45 81. 

http://www.wolsztyn.pl

