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Od kilku lat w naszej placówce (ZS nr 4 w Wołominie) realizujemy projekt „Cała czwórka czyta
dzieciom” (w ramach Kampanii  Ogólnopolskiej  „Cała Polska czyta  dzieciom”) i  pragniemy go
rozszerzyć  organizując cykl  10 spotkań dla  dzieci  z naszej  szkoły i  miasta  Wołomina.  Intencją
projektu  oprócz  czytania  literatury  jest  pokazanie  dzieciom miejsc,  dzięki  którym „tętni  życie
miasta”.  W realizację  spotkań  będą  zaangażowani  uczniowie,  w  tym niepełnosprawni,  rodzice,
dziadkowie,  nauczyciele,  pracownicy  różnych  zakładów  pracy  z  Wołomina,  przedszkolaki  z
sąsiednich  przedszkoli,  znane  osoby  z  Tv,  władze  miasta  oraz  mieszkańcy.  Program  będzie
realizowany  w  szkole  i  w  plenerze  (np.  przy  pomniku  Jana  Pawła  II,  przy  pomniku  Józefa
Piłsudskiego,  przy  Urzędzie  Miasta  Wołomina,  w  Szpitalu  Powiatowym  w  Wołominie,  w
Powiatowej  Straży Pożarnej  itp.).  Z uwagi  na charakter planowanych wydarzeń szkolnych oraz
plenerowych,  system mobilnego  przenośnego  nagłośnienia  jest  niezbędny i  powinien  zapewnić
prawidłowy i niezakłócony przekaz czytania literatury dzieciom oraz spotkania z przedstawicielami
wymienionych wyżej instytucji. Słowo mówione powinno być pielęgnowane i w różnych formach
eksponowane. Zakup mobilnego, przenośnego zestawu nagłośnieniowego, 1 statywu do mikrofonu,
1  mikrofonu  oraz  200  składanych  krzeseł  potrzebne  będą  do  realizacji  projektu  edukacyjno-
kulturalnego „Cała  czwórka czyta  dzieciom” w ramach Kampanii  Ogólnopolskiej  „Cała Polska
czyta dzieciom” 

Celem projektu „Cała czwórka czyta dzieciom” jest częste czytanie literatury dzieciom z SP4 na
terenie  szkoły  oraz  w  ciekawych  i  znaczących  np.  historycznie  miejscach  miasta  Wołomina.
Przewidzianych  jest  10  spotkań,  w  trakcie  których  dzieci  będą  słuchały  czytanej  literatury.
- Cały projekt ma na celu propagować i krzewić zainteresowanie, a nawet zamiłowanie książką i
literaturą.

Projekt  ma  być  skierowany  na  dzieci  i  młodzież  ze  szkoły  SP4  w  Wołominie  oraz  dzieci
mieszkające w Wołominie i ma rozwijać pasję czytelnictwa i literatury, promocję kultury i sztuki w
środowisku lokalnym.
- Przy okazji czytania dzieciom literatury uczniowie poznają lokalne zakłady pracy, zawody osób
tam pracujących, dzięki którym funkcjonuje życie naszego miasta.
-  Zaplanowane  będą  następujące  spotkania:  spotkanie  z  Burmistrzem  Wołomina  przy  UM,
spotkanie  w:  Komendzie  Policji,  Straży  Pożarnej,  Szpitalu  Powiatowym,  w  Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji, Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich, przy pomniku J. Piłsudskiego,
przy pomniku św. Jana Pawła II, w Miejskiej Bibliotece w Wołominie oraz na terenie szkoły, gdzie
zapraszane będą przedszkolaki z sąsiadujących przedszkoli, zapraszane będą znane twarze z TV
oraz sportowcy. 
- Szkoła zwiększy swa renomę w środowisku lokalnym, będzie kontynuować pracę na rzecz kultury
wśród uczniów i ich rodzin.
-  Naszym  celem  jest  więc  zakup  mobilnego  przenośnego  nagłośnienia,  wraz  ze  statywem  i
mikrofonem, które w dużym stopniu poprawią jakość organizowanych spotkań z literaturą, a także
200 składanych krzeseł.  Bywa,  że podczas  różnych spotkań przekazywane treści  nie  są  dobrze



słyszalne - uroczystość bardzo traci na wartości.
-  Wykorzystanie  odpowiedniego  nagłośnienia  pozwoli  dzieciom  oswajać  się  ze  sceną,  a
publiczności na lepszy odbiór słyszalności.
-  W realizację  projektu  będą  zaangażowani,  nauczyciele,  uczniowie,  w  tym  niepełnosprawni,
rodzice, dziadkowie, pracownicy UM w Wołominie, przedstawiciele z miejskich zakładów pracy w
Wołominie. Będzie to również promocja kultury w środowisku lokalnym i jego integracja. 


