
 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

– Poddziałanie 10.1.2. Wychowanie przedszkolne SPR 
 

Tytuł projektu: „Raz, dwa, trzy do przedszkola chodź i Ty” 

Okres realizacji: 01.02.2018 r – 31.03.2020 r. 

Beneficjent: Gmina Korzenna 

Realizator Projektu: jednostki organizacyjne Beneficjenta tj. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 

w Korzennej, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mogilnie, Szkoła Podstawowa im. Księdza 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedlcach, Urząd Gminy Korzenna. 

Całkowity koszt zadania wg wniosku o dofinansowanie: 1 699 199,59 zł 

Kwota dofinansowania wg wniosku o dofinansowanie: 1 444 319,59 zł (współfinansowanie UE  

ze środków EFS: 1 444 319,59 zł,). 

Wkład własny Gminy Korzenna: 254 880,00 zł  

 

Cele główny projektu: 

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym dzieci zamieszkałych na 

terenie Gminy Korzenna i okolic poprzez utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

i organizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse oraz doskonalenia zawodowego 5 nauczycieli. 

Grupą docelową będą dzieci w wieku przedszkolnym oraz kadra pedagogiczna pracująca w 

przedszkolach. Projekt będzie realizowany na ternie województwa małopolskiego, w Gminie Korzenna. 

 

Grupy docelowe: 

DZIECI - w wieku 2,5 do 6 lat (wiek przedszkolny) zamieszkałe w Gminie Korzenna - chłopcy 

i dziewczynki.  

NAUCZYCIELE - kadra pedagogiczna Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Korzenna 

w miejscowościach Korzenna, Siedlce, Mogilno – nauczyciele. 

 

 

Krótki opis zakresu rzeczowego projektu: 

Utworzenie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Korzennej 

Utworzenie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Mogilnie 

Utworzenie i prowadzenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Siedlcach 

 

Celem zadania jest organizacja działań przygotowujących oddziały do przyjęcia dzieci i uruchomienie 

nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych przy wyżej wskazanych Szkołach Podstawowych. 

W ramach projektu zaplanowano dostosowanie pomieszczeń do potrzeb edukacji przedszkolnej zgodnie 

z odpowiednimi wymogami, w tym również przygotowanie placu zabaw w Korzennej oraz zakup 

wyposażenia przedszkolnego - oddziały będzie wyposażone w podstawowe zaplecze dydaktyczne oraz 

techniczne umożliwiające pracę z dziećmi, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, 

w szczególności: meble do sal, meble dla nauczycieli, meble do szatni itp. W każdym nowoutworzonym 

oddziale przedszkolnym będzie uczęszczało 25 dzieci. Dzieci w wieku przedszkolnym będą miały 

zorganizowane zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz wspomagane przez pomoc nauczyciela. 

Planowane godziny otwarcia 6:30 – 16:30, godziny zostaną dostosowane do potrzeb rodziców i po 

weryfikacji mogą ulec zmianie. Zaplanowano doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz organizację 

wsparcia odpowiadającego indywidualnym potrzebom dzieci. 

 

W celu zapewnienia dobrej jakości edukacji przedszkolnej oraz udzielenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dzieciom wymagających wsparcia, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w 

okresie IX.2018 r – VIII.2019 r będą organizowane dodatkowe zajęcia poza obowiązkowym czasem 

realizacji zajęć. W oddziałach przedszkolnych zaplanowano: 

 



 
1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – oddział w Korzennej, oddział w Siedlcach; 

2) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne z wykorzystaniem muzyki i ruchu – 

rytmika - oddział w Korzennej, oddział w Mogilnie, oddział w Siedlcach; 

3) zajęcia logopedyczne - oddział w Korzennej, oddział w Mogilnie, oddział w Siedlcach; 

4) zajęcia korekcyjne, gimnastyka korekcyjna - oddział w Mogilnie; 

5) zajęcia z j. angielskiego - oddział w Mogilnie. 

 

W ramach Projektu dzieci uczęszczające do nowoutworzonych Oddziałów Przedszkolnych w okresie 

IX.2018 r – VIII.2019 r będą miały zapewnione wyżywienie.  

 

 


