Informacja o realizacji projektu pn. „Przedszkole w Olesznie - szansą na lepszy start”
Od 01.09.2018 r. Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie rozpocznie realizację projektu
pn. „Przedszkole w Olesznie – szansą na lepszy start”. Projekt ten jest finansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ.
REKRUTACJA
Rekrutacja do projektu pn. „Przedszkole w Olesznie - szansą na lepszy start” rozpocznie
się 22.06.2018 r. i trwała będzie do 9.07.2018 r. lub do wyczerpania miejsc. Rekrutacja dzieci
do przedszkola odbywać się będzie na podstawie złożonej „Karty zgłoszenia dziecka”. Kartę
zgłoszenia dziecka można pobrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej
www.spoleszno.pl
W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę uczestników
pierwszeństwo będą miały dzieci:






z niepełnosprawnościami – 4 pkt,
rodzica samotnie wychowującego dziecko – 3 pkt,
z rodziny wielodzietnej – 2 pkt,
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 2 pkt,
z rodzin, w których jeden rodzic pracuje – 1 pkt.

Zostanie utworzona lista rezerwowa rodziców, którzy złożą karty zgłoszeniowe dziecka po
wyczerpaniu miejsc. Rodzice ci będą zapisywani na listę rezerwową według kolejności
zgłoszeń. Wyniki rekrutacji dzieci zaproszonych do projektu i lista rezerwowa zostanie
podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole w dniu 12.07.2018
r.
KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego
i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie: 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji
przedszkolnej .
Cel projektu: zapewnienie wszechstronnego rozwoju 75 dzieci (40K, 35M) w wieku 3-6 lat
z terenu gminy Krasocin i obwodu szkolnego w Olesznie w okresie od 01.09.2018 r. do
31.08.2019 r. w zakresie edukacji przedszkolnej, wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych,
a także OWP, który zostanie doposażony w sprzęt TIK, materiały dydaktyczne, niezbędny
sprzęt i meble. Wsparciem objęte będą dzieci mające utrudniony dostęp do edukacji
przedszkolnej. W ramach projektu utworzony będzie OWP dla 50 dzieci w wieku 3-5 lat
z terenu gminy Krasocin oraz 25 dzieci – sześciolatków zostanie objętych wsparciem w
postaci dodatkowych zajęć w wymiarze 2 godzin dziennie.

Planowane efekty:


utworzenie dodatkowych 50 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku
3-5 lat,



wydłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci sześcioletnich
o 2 godziny dziennie,



poprawa funkcjonowania w środowisku przedszkolnym dzieci
z niepełnosprawnościami,



doposażenie przedszkola w sprzęt TIK, meble oraz pomoce do terapii pedagogicznej,
logopedycznej oraz gimnastyki korekcyjnej.

Wartość projektu: 699 828,75 zł.
Dofinansowanie na realizację projektu: 593 428,75 zł.
Zajęcia dodatkowe:
Dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach z projektu unijnego
„Przedszkole w Olesznie – szansą na lepszy start”


psychologiczno-pedagogicznych,



gimnastyczno-korekcyjnych,



tanecznych z podstawami baletu,



logopedycznych,



z języka angielskiego,



plastycznych,



z rytmiki,



z warsztatów naukowych

Dzieci uczęszczające do przedszkola wyjadą również do teatrzyku – 3 razy, kina – 3 razy oraz
do bawialni – 2 razy. Wyjazdy te będą miały na celu kształtowanie u dzieci wrażliwości
estetycznej, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie pewności siebie.

