
Nasze nowe przedszkole w Wieliczce!

Informacje ogólne:

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Strony umowy o dofinansowanie projektu:

 Instytucja Pośrednicząca: 

Małopolskie  Centrum  Przedsiębiorczości  –  wojewódzka  samorządowa  jednostka  organizacyjna

Województwa Małopolskiego

 Beneficjent: Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka 

Cel projektu:

Projekt  ma  na  celu  utworzenie  4  nowych  oddziałów przedszkolnych,  w  tym jednego  oddziału

integracyjnego  dla  dzieci   w   wieku  3-5  lat  w  budynku  przy  ul.  Kościuszki  51  w Wieliczce.

Oddziały będą funkcjonować w ramach Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce.     

  

Działania planowane do realizacji:

utworzenie 90 miejsc wychowania przedszkolnego w budynku przy ul. Kościuszki 51 w Wieliczce

funkcjonujących  w  ramach  Przedszkola  Samorządowego  nr  4  w  Wieliczce,  w  tym

dostosowanie i adaptacja pomieszczeń, doposażenie oraz sfinansowanie kosztów utrzymania

nowych 90 miejsc edukacji przedszkolnej przez 12 miesięcy,

rozszerzenie oferty Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce o zajęcia wyrównujące szanse

edukacyjne i stymulujące rozwój 140 dzieci, w tym pod kątem dzieci z niepełnosprawnościami:

zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy: gimnastyka korekcyjna, zajęcia specjalistyczne:

logopedyczne,  psychologiczne,  zajęcia  wyrównujące  szanse  edukacyjne  dzieci  w  zakresie

stwierdzonych  deficytów:  język  angielski,  zajęcia  przyrodnicze  i  matematyczne,  zajęcia

tematyczne w terenie przybliżające dzieciom polską historię, obyczaje i kulturę. 

Projekt „Nasze nowe przedszkole w Wieliczce!” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1

Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne – ZIT.



Grupy docelowe:

a) Dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Wieliczka.

b) Nauczyciele wychowania przedszkolnego poprzez szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.

Czas realizacji projektu: lata szkolne 2019/2020, 2020/2021.

Budżet projektu: 2 377 208,70 zł, w tym:

 współfinansowanie UE w kwocie 2 014 108,70 zł,

 wkład własny w kwocie 363 100,00 zł.

Projekt „Nasze nowe przedszkole w Wieliczce!” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1

Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne – ZIT.


