Protokół z posiedzenia zespołu do spraw rozstrzygnięcia konkursu ofert dla
nauczycieli i instruktorów zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2018/2019.

W ramach głównych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Słubice
uchwalanego corocznie przez Radę Miejską w Słubicach jest podejmowanie
oddziaływań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez ich aktywizowanie i
uczenie konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Jednym z tych przedsięwzięć
realizowanych od wielu lat jest prowadzenie autorskich kół zainteresowań dla dzieci i
młodzieży z gminy Słubice.
W związku z tym, 4 września 2018 roku ogłoszono konkurs ofert dla nauczycieli i
instruktorów zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Słubice w roku
szkolnym 2018/2019 a 20 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Słubicach odbyło się posiedzenie komisji w celu jego rozstrzygnięcia.
W skład komisji weszli:
Roman Siemiński - Zastępca Burmistrza Słubic,
Jolanta Skręty - Dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach,
Sabina Matkowska – Kierownik Biura Spraw Społecznych.
W tym roku nauczyciele i instruktorzy złożyli 19 ofert autorskich zajęć pozalekcyjnych
dla 19 grup uczestników liczących po 15-20 osób. Proponowane zajęcia obejmowały
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Komisja szczegółowo zapoznała się ze wszystkimi ofertami. Po debacie
postanowiono, że najważniejszymi kryteriami wyboru będą: zgodność zapisów w
ofercie z ogłoszeniem o konkursie, spójność zaproponowanego tematu z treścią
programu, pomysł i sposób realizacji wychodzący poza ramy podstawy programowej
odpowiadający potrzebom grupy odbiorców oraz aktywizowanie młodych ludzi w
przedsięwzięcia o charakterze prozdrowotnym, profilaktycznym i wolontaryjnym.
W związku z powyższym, komisja zgodnie postanowiła, że w tym roku do realizacji
przyjmuje się 18 kół zainteresowań dla 18 grup dzieci i młodzieży z gminy Słubice.
Wybrane zostały następujące projekty:
1.

Piotr Dmuchowski „Play – Fun – Football”,

2.

Marlena Pniewska „Joga. Siłownia”,

3.

Piotr Janoś „Szachy”,

4.

Andżelika Szczerbo „Rowerowy zawrót głowy!”,

5.

Andżelika Szczerbo „Palce lizać”,

6.

Małgorzata Weiser - Mierzwiak

7.

Alicja Barszcz „Poznaj mowę sąsiada”,

8.

Elżbieta Mierzejewska „Z lekkoatletyką za pan brat”

9.

Barbara Zduńczyk „Wstań z kanapy”

10.

Tatiana Uwarkin „Plastyczne przygody z kreatywną jedynką”,

11.

Dorota Bąbka „Akademia teatralna”,

12.

Sara Herman „Gim – Art”,

13.

Iwona Chruścińska „Wolontariat w cyrku FUN- ATYCY”,

14.

Krzysztof Rzóska „Szachy mój pomysł na drogę sukcesu”,

15.
Krzysztof
siatkówkę”,

„DOREMIFA”,

Rzóska „Harmonijny rozwój tężyzny i

16.

Jacek Trojan „Uczymy się grać w tenisa stołowego”,

17.

Mirosław Dębiec „Unihokej dla każdego”,

18.

Mirosław Dębiec „Futbolaki”.

sprawności

poprzez

Wybrane przez komisję oferty cechowały się spójnością celów, tematyki oraz form
realizacji, innowacyjnością lub kontynuacją przedsięwzięć cieszących się dużą
popularnością w latach poprzednich połączoną z otwartością na nowych
uczestników. Wszystkie przyjęte projekty zawierają elementy nauki umiejętności
społecznych wspomagających harmonijny rozwój młodych ludzi.

