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Наповнення та діяльність адаптаційної групи для українських дітей
• адаптаційна група служить для вікової категорії 12 - 15 років.
• Діти, допущені до АС, не є учнями школи, підпорядковуються керівництву керівників
адаптаційної групи та керівництву школи.
• Група адаптації з цілодобовим режимом роботи створена для догляду за дітьми, які
мігрують до ЧР у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, що дозволяє
залучати батьків до ринку праці.
• Група адаптації – це організована група дозвілля для дітей українських біженців, яка має
допомогти дітям звикнути до нової країни та нового середовища та полегшити їм
подальший вступ до початкової школи.
• Група адаптації складається з урахуванням віку та потреб дітей.
• На початку діяльності АС діти будуть ознайомлені з порядком роботи та розпорядком дня
АС, працівники АС постійно спілкуються та консультуються з діяльністю, виниклими
проблемами, запитаннями та коментарями з керівництвом школи.
• працівники АС на основі діяльності та результату окремих дітей мають можливість на
постійній основі спілкуватися також із законними представниками дітей.
і т.д.
Діяльність адаптаційної групи буде спрямована на:
• Ознайомлення з чеською мовою з використанням ігор, книг, пісень тощо.
• ознайомлення з розпорядком роботи та розпорядком дня АС
• організація роботи за кількістю працівників у групі;
• Принципи пристойної поведінки, безпека при будь-якій діяльності АС
• основи спілкування між однолітками та соціальними групами
• формування поваги до дорослих, керівників
• Принципи та інструкції при харчуванні та споживанні харчових продуктів в AS
• підтримання порядку і системи в приміщеннях AS
• тематичні прогулянки

• Спортивні заняття в тренажерному залі та на шкільному майданчику
Napovnennja ta dijal'nist' adaptacijnoji hrupy dlja ukrajins'kych ditej

• adaptacijna hrupa služyt' dlja vikovoji katehoriji 12 - 15 rokiv.
• Dity, dopuščeni do AS, ne je učnjamy školy, pidporjadkovujut'sja kerivnyctvu kerivnykiv
adaptacijnoji hrupy ta kerivnyctvu školy.
• Hrupa adaptaciji z cilodobovym režymom roboty stvorena dlja dohljadu za dit'my, jaki mihrujut'
do ČR u zv'jazku zi zbrojnym konfliktom na terytoriji Ukrajiny, ščo dozvoljaje zalučaty bat'kiv do
rynku praci.
• Hrupa adaptaciji – ce orhanizovana hrupa dozvillja dlja ditej ukrajins'kych biženciv, jaka maje
dopomohty ditjam zvyknuty do novoji krajiny ta novoho seredovyšča ta polehšyty jim podal'šyj
vstup do počatkovoji školy.
• Hrupa adaptaciji skladajet'sja z urachuvannjam viku ta potreb ditej.
• Na počatku dijal'nosti AS dity budut' oznajomleni z porjadkom roboty ta rozporjadkom dnja AS,
pracivnyky AS postijno spilkujut'sja ta konsul'tujut'sja z dijal'nistju, vynyklymy problemamy,
zapytannjamy ta komentarjamy z kerivnyctvom školy.
• pracivnyky AS na osnovi dijal'nosti ta rezul'tatu okremych ditej majut' možlyvist' na postijnij
osnovi spilkuvatysja takož iz zakonnymy predstavnykamy ditej.

i t.d.
Dijal'nist' adaptacijnoji hrupy bude sprjamovana na:
• Oznajomlennja z čes'koju movoju z vykorystannjam ihor, knyh, pisen' toščo.
• oznajomlennja z rozporjadkom roboty ta rozporjadkom dnja AS
• orhanizacija roboty za kil'kistju pracivnykiv u hrupi;
• Pryncypy prystojnoji povedinky, bezpeka pry bud'-jakij dijal'nosti AS
• osnovy spilkuvannja miž odnolitkamy ta social'nymy hrupamy
• formuvannja povahy do doroslych, kerivnykiv
• Pryncypy ta instrukciji pry charčuvanni ta spožyvanni charčovych produktiv v AS
• pidtrymannja porjadku i systemy v prymiščennjach AS
• tematyčni prohuljanky
• Sportyvni zanjattja v trenažernomu zali ta na škil'nomu majdančyku

