
 
 
 
                                

 

 

Tytuł projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie 
Korzenna”. 

Okres realizacji: 01.04.2014 r. – 31.03.2015 r. 

Całkowita kwota otrzymanej dotacji: 1 280 187,16 zł, z czego: 85% - dotacja od EFS oraz 15% - 
dotacja celowa z budżetu krajowego.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 
Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”.  

 

Cele projektu: 

1. Podniesienie jakości w 14,25 oddziałach przedszkolnych w 12 szkołach podstawowych  
w Gminie Korzenna poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3- i 4- 
letnich w terminie do 31.03.2015 r. 

2. Stworzenie w 14,25 oddziałach przedszkolnych w okresie do 31.03.2015 r. warunków 
umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 3-4 lat, poprzez zakup 
dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci.  

3. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej realizowanej w 14,25 oddziałach 
przedszkolnych w 12 szkołach podstawowych dzieciom 3- i 4- letnim poprzez dostosowanie 
pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych, w okresie do 31.03.2015 r.  

 

Zakres rzeczowy projektu: 

Zakres rzeczowy projektu obejmował 3 zadania realizowane w 12 ośrodkach wychowania 
przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu (Janczowa, Jasienna, Koniuszowa, 
Korzenna, Lipnica Wielka, Łęka, Miłkowa, Mogilno, Posadowa Mogilska, Siedlce, Trzycierz, 
Wojnarowa): 
 

1. Organizacja placów zabaw – zakup wyposażenia placów zabaw wraz z montażem w 12 
szkołach. W ramach tego zadania zakupiono między innymi bezpieczne nawierzchnie placów 
zabaw oraz duże zestawy zabawowe, zjeżdżalnie, piaskownice, karuzele, huśtawki, 
sprężynowce, ławki oraz kosze na śmieci.  

2. Dostosowanie pomieszczeń – dostosowanie pomieszczeń obejmowało modernizację toalet 
dla potrzeb dzieci (w 12 szkołach) oraz dostawanie toalety do potrzeb personelu (w 1 szkole).  
W ramach zadania zainstalowano między innymi urządzenia sanitarne (miski ustępowe, 
umywalki, brodziki), zamontowano kafelki, a także zakupiono drobne wyposażenie toalet  
w postaci luster, podajników, półek, suszarek do rąk, nakładek sedesowych, podestów do 
umywalek itp.  

3. Wyposażenie – w ramach tego zadania oddziały przedszkolne zostały wyposażone w:  



 
 
 
                                

 

I. Meble i wyposażenie (między innymi: różnorodne zestawy meblowe, szafy, regały, stoły, 
krzesełka, pufy i poduszki, meble szatniowe, wykładziny dywanowe, tablice, biblioteczki, 
materace, łóżeczka przedszkolne, biurka fakturowe i drewniane aplikacje do elementów 
sensorycznych itp.).  

II. Zabawki i pomoce dydaktyczne oraz artykuły plastyczne (między innymi maskotki, lalki, 
samochody, domki do zabaw, klocki, plansze, puzzle, gry i programy edukacyjne, 
twistery, książki z ćwiczeniami, brystole, bibuły, pisaki, kredki, markery, przyrządy do 
dekoracji).  

III. Zakup i montaż rolet okiennych – dla 10 placówek.  
IV. Zakup wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki do opieki nad dziećmi (między 

innymi: gaśnice przeciwpożarowe, plansze pierwszej pomocy, oznaczenia ewakuacyjne, 
apteczki, zabezpieczenia kątowe mebli, gniazdek oraz zabezpieczenia grzejników  
w postaci osłon). 

V. Zakup sprzętu ICT i oprogramowania (między innym: telewizory, odtwarzacze DVD, 
radia z odtwarzaczem, tablice interaktywne wraz z projektorami i oprogramowaniem, 
komputery, notebooki, ekrany projekcyjne, oprogramowanie z ćwiczeniami edukacyjnymi 
i ruchowymi, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęty nagłaśniające, drukarki, 
aparaty i kamery cyfrowe, tablety edukacyjne itp.).  

 


