
Jak to robi Sopot? Dobre rozwiązania do wykorzystania.

Osoby przyjeżdżające do miasta w punkcie recepcyjnym wypełniają ankietę potrzeb
i możliwości.
https://www.sopot.pl/aktualnosc/9618/centrum-wsparcia-ukrainy-pomaga-cala-dobe

Dzięki temu łatwiej potem koordynować wsparcie. Urzędnicy wiedzą, ile ukraińskich dzieci
będzie potrzebowało miejsc w szkołach i gdzie szukać osób z wykształceniem
pedagogicznym czy psychologicznym, gotowych podjąć pracę w oddziałach
przygotowawczych, szkołach i innych miejscach.
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/ANKIETA_dwujezyczna_AKTUAL_05.
03.pdf

Wprowadzono scentralizowane zapisy do szkół i przedszkoli dla dzieci z Ukrainy. Prowadzi
i koordynuje je wydział edukacji, który przydziela uczennice i uczniów do placówek,
w których są wolne miejsca.

Ponieważ do tej pory klasy były mało liczne (15-25 osób) są dodatkowe miejsca dla
ukraińskich dzieci. Zorganizowano też 10 oddziałów przygotowawczych - po dwa dla każdej
grupy wiekowej. Uczęszcza do nich już ponad 400 dzieci.
https://www.sopot.pl/aktualnosc/9637/juz-ponad-180-dzieci-z-ukrainy-zapisalo-sie-do-sopock
ich-szkol-i-przedszkoli-miasto-uruchamia-oddzialy-przygotowawcze

Zatrudniono asystentki międzykulturowe, które zajmują się pomocą adaptacyjną i pierwszą
pomocą, także wsparciem psychologicznym. W Centrum Kształcenia Ustawicznego dwie
psycholożki z Ukrainy pomagają osobom trafiające do sopockiego Centrum Wsparcia
Ukrainy, zatrudniono także psycholożkę, która obejmie wsparciem właśnie dzieci.

Rodzice oraz uczniowie starszych klas otrzymali za pomocą Librusa listy od wiceprezydentki
miasta, wyjaśniające sytuację, podjęte kroki i zachęcające do solidarności i otwartości
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/LIBRUS-Ukraina-—-do-rodzicow.pdf
https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/03/LIBRU-Ukraina-do-uczniow.pdf

Wolne miejsca w szkołach bardzo szybko się zapełniają. Dyrektorzy starają się nie zmieniać
planu polskich dzieci, żeby nie komplikować pracy w klasach i unikać sytuacji konfliktowych.
Oddziały przygotowawcze pracują dwuzmianowo (w godzinach 8-12.00 i 12-16.00),
zlokalizowane są w specjalnie wyznaczonej przestrzeni, żeby nie zakłócać trybu pracy
szkoły. Jednocześnie w miarę możliwości organizowane są wspólne zajęcia dla dzieci
polskich i ukraińskich.

Kadra pedagogiczna przygotowuje programy nauczania dostosowane do potrzeb
i możliwości dzieci uczęszczających do oddziału. Młodzieżowa Rada Sopotu tworzy sieć
młodych opiekunów i opiekunek, wspierających ukraińskich kolegów podczas adaptacji
w nowych placówkach i w mieście.

Ponieważ do tej pory zerówki mieściły się w przedszkolach, w których nie ma dodatkowych
sal, oddziały przygotowawcze na tym poziomie zostały utworzone poza przedszkolami.
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Jeden działa w szkole podstawowej, drugi w młodzieżowym domu kultury. Powstały dzięki
uchwale Rady Miasta za zgodą kuratorium na utworzenie nowej lokalizacji.

Rada Miasta podjęła uchwałę o zwolnieniu ukraińskich dzieci z opłat za wyżywienie
w placówkach. Samorząd rozważa sfinansowanie ubezpieczenia NNW dla dzieci - firmy
ubezpieczeniowe przygotowują oferty, z wstępnego rozeznania wynika, że koszt nie będzie
wysoki.

Miejskie instytucje kultury otrzymały dodatkowe środki na prowadzenie zajęć dla dzieci,
a nawet rodziców. Tak, żeby znalazło się miejsce dla wszystkich chętnych. W godzinach
9-16 prowadzą m.in. zajęcia dla ukraińskich mam i dzieci.


