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Dla dzieci z Przedszkola w Rzędzianowicach ostatnia środa była dniem szczególnym. Poza atrakcjami związanymi z pasowaniem na przedszkolaka,
oddano także do użytku nowoczesny plac zabaw.

Pasowanie na przedszkolaka jest wielkim przeżyciem nie tylko dla dzieci ale również dla rodziców. Po okresie kiedy rodzina sprawowała całodobową
opiekę nad dzieckiem, rozpoczyna się etap integracji z nową grupą rówieśników oraz pedagogów. Takie zmiany w życiu dziecka wiążą się z dużymi
emocjami. – Każde dziecko jest inne, dlatego i proces adaptacji do nowego środowiska przebiega różnie. Musi upłynąć trochę czasu, aby dzieci
przyzwyczaiły się i zaakceptowały nowa sytuację. Również stres towarzyszący rodzicom udziela się dzieciom. Znika on bardzo powoli, w miarę
nabywania zaufania do pracowników przedszkola oraz lepszego poznania zasad funkcjonowania placówki. Nie można powiedzieć, że proces adaptacji
kończy się  w momencie, gdy dzieci przestają płakać. One muszą jeszcze poczuć się
w przedszkolu pewnie, bezpiecznie, co stanowi podstawę do podejmowania przez nie nowych działań i wyzwań – powiedziała Izabela Kobylarz,
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Rzędzianowicach.

W celu ułatwienia procesu adaptacji oraz uprzyjemnienia czasu spędzanego w placówce uruchomiono nowoczesny i bezpieczny plac zabaw
wyposażony między innymi w: zestaw zabawowy Rafiki, bujak skuter, bujak królik, domek stragan, tablice auto, recykling oraz zegar. Taka inwestycja
nie byłaby możliwa, gdyby nie wspólne działania Wójta Gminy Mielec, Rady Gminy, Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. - Serdecznie gratuluje wszystkim
rodzicom wspaniałych pociech, które w dzisiejszym występie artystycznym wykazały się dużymi umiejętnościami oraz grzecznym zachowaniem. Moim
marzeniem było żeby przy Szkole Podstawowej w Rzędzianowicach powstało przedszkole. Udało nam się to zrealizować a dzisiejsze pasowanie oraz
otwarcie placu zabaw utwierdza mnie w zasadności tych działań. Wiem, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. Jestem dumny, że jako samorząd
przygotowani jesteśmy na przyjęcie rosnącej liczby dzieci i przekonany jestem, że dzięki młodemu pokoleniu liczba ta nadal będzie się zwiększać –
powiedział w trakcie uroczystości Józef Piątek, Wójt Gminy Mielec.
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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