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POMOST – łagodne przejście dziecka z przedszkola do szkoły 

 

Redakcja miesięcznika „Dyrektor Szkoły” oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska zapraszają do 

udziału w konkursie na najlepszy program edukacyjny ułatwiający przejście przedszkolaka do szkoły –

POMOST.  

 

Udział w konkursie mogą wziąć zarówno publiczne, jak i niepubliczne szkoły oraz przedszkola. 

Autorami programów mogą być rady pedagogiczne, dyrektorzy przedszkoli lub szkół oraz nauczyciel 

lub zespół kilku nauczycieli, którzy postanowili stworzyć własny pakiet działań i podzielić się swoimi 

rozwiązaniami z innymi placówkami oświatowymi. 

 

Ciągłość edukacyjna „od przedszkola do matury” to zasada, na której oparto nową podstawę 

programową. Wymaga ona łagodzenia progu dzielącego edukację przedszkolną od szkolnej. Łatwiej 

to zrobić przy ścisłej współpracy obu tych placówek w lokalnym środowisku. Tym waŜniejsze jest to 

teraz – w okresie przejściowym, kiedy przed obniŜeniem wieku obowiązku szkolnego 6 - latki mogą 

być w przedszkolu lub uczyć się w szkole, mając w jednym i drugim miejscu optymalne warunki do 

indywidualnego rozwoju, zapewniające twórczą zabawę i fascynującą naukę.  

 

Łatwemu przejściu słuŜą wszelkie programy działań, które powstają we współpracy przedszkoli ze 

szkołami oraz władzami samorządowymi, uwzględniające specyfikę potrzeb dzieci i środowiska 

lokalnego, w jakim funkcjonują. 

  

Celem konkursu POMOST jest wyłonienie i upowszechnienie właśnie tych najlepszych rozwiązań 

związanych z łatwym przejściem dziecka z przedszkola do szkoły, a takŜe współpracą między 

placówkami, likwidacją barier szkoła–przedszkole, działaniami integrującymi społeczność 

przedszkolną, szkolną i samorządową. 

 

Nadesłane prace powinny uwzględniać szczegółowe cele edukacyjne programów edukacyjnych. 

Osobami upowaŜnionymi do składania wniosków wraz z projektami są dyrektorzy placówek szkolnych 

oraz przedszkolnych. 

 



 

Zgłoszenia wraz z przygotowanymi pracami naleŜy przesyłać do dn. 30.06.2010 r. zgodnie z 

postanowieniami regulaminu dostępnymi na www.dyrektorszkoly.pl.  

  

Nasz konkurs Pomost pozwoli upowszechnić dobre praktyki pomagające dzieciom w łagodnym 

wchodzeniu do środowiska szkolnego. Państwu natomiast da szansę promocji własnej placówki w 

środowisku oświatowym, zdobycia satysfakcji oraz cennych nagród. 

 

Fundatorem nagród w konkursie POMOST jest portal MultimediawSzkole.pl.   

 

Więcej informacji na stronie www.dyrektorszkoly.pl  

 

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, wydawca miesięcznika „Dyrektor Szkoły” adresowanego 

do kadry kierowniczej oświaty, której waŜną grupę stanowią dyrektorzy przedszkoli.  

 


