
 
  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
                                                               w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
                         
Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka              tel.: 61 4154336 
w Trzemesznie                e-mail: przed.trzem.1@wp.pl 
Pl. Św. Wojciecha 15          
62-240 Trzemeszno 
          
 

 

 

 
 INFORMACJA O PROJEKCIE  
                         "Nauka poprzez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka" 
 
 
 

Nasze przedszkole informuje o realizacji od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia  2013r. projektu  
pt. "Nauka poprzez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
 

              Projekt będzie realizowany przez dwa lata od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 
roku i będą z niego mogły skorzystać dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Miasta i Gminy Trzemeszno, 
wyłonione na Posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej  dnia 24 lutego 2012 roku, która na podstawie 
ogłoszonego naboru oraz kart zgłoszeń i deklaracji rodziców, przyjęła do  Projektu   45 dzieci w 
wieku od 3 do 5 lat , do dwóch grup przedszkolnych. 
1 grupa “Motylki” to dzieci 3-4 letnie, oddział czynny  w godz. 630 - 1730 

2 grupa “Biedronki” to dzieci 3-4i 5 letnie, oddział czynny  w godz. 1300 – 1800 

 
Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej oraz 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Miasta i Gminy Trzemeszno. 

W ramach projektu zaplanowano zaadaptowanie pomieszczeń budynku gospodarczego przedszkola 
na salę zajęć dydaktycznych dla dzieci, dzięki czemu zwiększony został nabór dzieci do 
przedszkola, zarówno w danym roku szkolnym, jak i przyszłych latach. Dzięki nowoutworzonemu 
oddziałowi umożliwiono przyjęcie maluchów do przedszkola, czyli 3 latków jak również 
utworzono nowe miejsca pracy dla kadry przedszkolnej oraz wyremontowano i wyposażono 
dodatkową salę przedszkolną. Na wszystkie zajęcia dodatkowe zostaną zakupione liczne materiały 
edukacyjne, mające uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną, proponowaną w ramach realizacji projektu. 
 
Cele szczegółowe projektu to: 
- wzmocnienie pierwszego etapu edukacji 
- uatrakcyjnienie oferty edukacji o elementy wykraczające poza standardowy program nauczania  
( bezpłatne zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb dzieci), 
- wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami mowy poprzez zapewnienie pomocy logopedycznej, 
- rozwijanie u dzieci poczucia własnej wartości, rozbudzanie wiary we własne siły i wspieranie 
dzieci szczególnie zdolnych, 
- uświadomienie rodzicom wagi edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka  
( spotkania ojców i matek z psychologiem, arteterapeutą, logopedą i innymi specjalistami), 
-pomoc matkom lub ojcom samotnie je wychowujących, 
-pomoc rodzinom mającym dzieci niepełnosprawne i posiadające ważne orzeczenie o 
niepełnosprawności, 
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- pomoc rodzinom wielodzietnym, 
-pomoc  rodzinom objętym pomocą społeczną, 
-pomoc rodzicom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia 
- pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w szczególności rodzicom mającym wydłużony czas 
pracy, 
- umożliwienie rodzicom podjęcia pracy zawodowej, 
- uczestnictwo rodziców w funkcjonowaniu przedszkola oraz sprawach organizacyjnych. 
W ramach realizowanego projektu dzieci mogą w czasie pracy przedszkola skorzystać z 
dodatkowych zajęć wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego: 
- zajęcia z języka angielskiego (dla wszystkich dzieci po złożeniu przez rodzica dziecka deklaracji 
uczestnictwa dziecka w zajęciach), 
- zajęcia logopedyczne indywidualne dla dzieci zakwalifikowanych przez specjalistę logopedę oraz 
po złożeniu przez rodzica dziecka deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach logopedycznych 
- zajęcia arteterapeutyczne indywidualne dla dzieci zakwalifikowanych przez specjalistę 
arteterapeutę oraz po złożeniu przez rodzica dziecka deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach 
arteterapeutycznych 
 
Uprawnienia i obowiązki uczestników Projektu 
1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do: 
a. nieodpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych, na które się zakwalifikował, 
b. otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, 
c. udział w wycieczkach integracyjnych, festynie rodzinnym, wszelkiego rodzaju uroczystościach i 
przedsięwzięciach zaplanowanych w projekcie ,,Nauka poprzez zabawę- to rozwój i przyszłość 
każdego dziecka” 
d. nieodpłatnego wyżywienia zgodnie ze stawką żywieniową zaplanowaną w projekcie 
2. Każdy rodzic lub opiekun prawny Uczestnika Projektu zobowiązany jest do: 
a. dotrzymywania postanowień zawartych w  Regulaminie Rekrutacji oraz deklaracji uczestnictwa 
w projekcie, 
b. aktywnego i systematycznego udziału dzieci w działaniach projektowych, 
c. potwierdzania obecności dziecka na zajęciach dodatkowych i specjalistycznych w formie 
wpisania obecności w dziennikach zajęć dodatkowych na listach uczestników i potwierdzonych 
podpisem prowadzących. 
d. przedstawiania pisemnego usprawiedliwienia dziecka potwierdzonego przez rodzica lub 
opiekuna prawnego w przypadku nieobecności na zajęciach, 
e. wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu, 
f. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w 
projekcie. 
3. W celu udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w paragrafie 5 rodzic lub opiekun 
prawny Uczestnika projektu jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów: 
a.  kartę zgłoszenia udziału w projekcie Załącznik NR 1 
b. deklaracji uczestnictwa w projekcie, Załącznik NR 2 
c. zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Załącznik NR 3 
 
Dodatkowo w ramach projektu „Nauka poprzez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka” 
wydłużony został czas pracy  przedszkola o 1 godzinę dziennie. 
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1. Rodzice wszystkich dzieci przyjętych do  Projektu, zobowiązani będą do wypełniania ankiet 
przeprowadzanych podczas trwania Projektu oraz po jego zakończeniu. 
2. Rodzice wszystkich Uczestników Projektu, zobowiązani będą do uczestnictwa w warsztatach na 
temat diagnozowania, rozumienia potrzeb dzieci oraz skutecznego wspierania różnych aspektów ich 
rozwoju, organizowanych przez Beneficjenta trzy razy w roku. W miarę możliwości w warsztatach 
powinni brać udział matki, ojcowie/opiekunowie Uczestników Projektu. 
3. Rodzice wszystkich Uczestników Projektu, zobowiązani będą do współpracy z kadrą 
dydaktyczną Projektu i Przedstawicielami Zarządu Projektu 
 
Działania w Projekcie 
1. Przedszkole realizować będzie podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z 
„Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół”. 
Projekt„Nauka poprzez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka” 
Realizowany jest przez Przedszkole nr 1 jako wnioskodawcę projektu oraz Beneficjenta Projektu 
Miasto i Gminę  Trzemeszno, projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Biuro projektu  mie ści się w Przedszkolu nr 1 im. Chatka Puchatka pl. św. Wojciecha 15 
2. Program pracy wychowawczej placówki zostanie wspólnie wypracowany przez nauczycieli i 
rodziców  przy wsparciu metodycznym specjalistów. 
3. Przedszkole realizować będzie ideę szacunku i otwartości na inność u dzieci. 
4. Przedszkole będzie realizować zasadę równości i szacunku i dążyć do przełamywania 
stereotypów nt. kobiet i mężczyzn. 
5. Opiekę nad dziećmi sprawować będą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje do 
wychowania przedszkolnego (o różnym stopniu awansu zawodowego). 
6. Dodatkowo, realizowane będą.: 
7. Dwa razy w roku dzieci 3, 4 i 5 letnie badane będą przez specjalistów, którzy przeprowadzą 
diagnozę rozwoju dziecka. 
8. Nauczyciele specjaliści, będą prowadzić dla rodziców i dzieci szkolenia oraz warsztaty 
zaplanowane w ramach Projektu np. metodą Ruchu Rozwijającego  Weroniki Sherbourne, 
warsztaty z elementami gimnastyki mózgu Dennisona, gimnastyki rytmicznej Kniessów 
9. Dla rodziców zostanie przeprowadzone 3 razy w roku szkolenie/warsztaty nt. diagnozowania i 
rozumienia potrzeb dziecka oraz wspierania różnych aspektów jego rozwoju. 
Tematyka warsztatów będzie dotyczyła m.in.: relacji dziecko-rodzic "Jak mówić by dzieci nas 
słuchały, jak słuchać by dzieci do nas mówiły" oraz podziału ról i obowiązków w rodzinie(w 
związku z sytuacją zawodową kobiet zwrócimy uwagę na m.in.: podział obowiązków domowych i 
rodzicielskich), możliwości wspólnego spędzania czasu wolnego. Warsztaty będą prowadzone 
przez psychologa, arteterapeutę, oligofrenopedagoga, logopedę, którzy również będą pełnili dyżury 
( raz w miesiącu)udzielając indywidualnych porad dla rodziców (w razie potrzeby dla rodziców i 
dzieci). 
10. W ramach Projektu przewidziany jest zakup wyposażenia Przedszkola (meble, urządzenia 
zabawowe), zakup  (książek, pomoce dydaktycznych) i materiałów edukacyjnych (papier, 
flamastry, kredki, bloki, itp.). 
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11. Przewidziana jest modernizacja placu zabaw i zakup nowych urządzeń na plac zabaw. 
12. Wynagrodzenie personelu pedagogicznego przedszkola oraz kadry zarządzającej projektem w 
okresie 1.01.2012 – 31.12.2013 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

 

 

 


