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I. Wstęp 
 

  Raport końcowy jest podsumowaniem pracy zespołu projektowego nad 

zrealizowaniem głównych celów zakładanych przy tworzeniu projektu. Raport 

utworzono na podstawie przeprowadzonej ewaluacji, z anonimowych ankiet, analizy 

ankiet wypełnionych przez rodziców dzieci uczestniczących w projekcie, analizy 

dokumentów i materiałów.  

  Głównymi narzędziami pomocnymi w opracowaniu badania ewaluacyjnego 

okazały się ankiety rodziców dzieci 3-4 letnich oraz wywiady z nauczycielami, 

osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe oraz personelem zarządzającym projektu. 

Celem przeprowadzenia podsumowania oraz utworzenia raportu końcowego jest 

określenie stopnia realizacji założeń planowanych do osiągnięcia podczas realizacji 

projektu, stopnia ich zrealizowania, oraz wpływu realizacji projektu na grupę 

docelową.  
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II. Podstawowe informacje o projekcie  

Budżet projektu zgodnie z podpisaną dnia 12 maja 2014 roku umową Nr UDA-

POKL.09.01.01-14-054/13-00 wynosił 335 534,50 zł., w tym otrzymane 

dofinansowanie w wysokości 285 204,32 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 

322 219,51zł, w tym z dofinansowania 273 886,58 zł, a wkład własny wyniósł 

48 332,93zł (w tym wkład własny niepieniężny 43 146,67zł co stanowiło koszt 

utrzymania sal wykorzystywanych do prowadzenia punktu przedszkolnego).  

 

 

Tabela 1. Informacja o projekcie 

Termin realizacji: 01.05.2014 – 30.06.2015 

Miejsce realizacji: Punkt Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej w Dzierzgowie 

Objęci wsparciem: 23 dzieci 3 – 4 letnich 
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III. Cele projektu 

Głównym celem projektu było zapewnienie dzieciom 3-4 letnim  z Gminy 

Dzierzgowo lepszych szans edukacyjnych poprzez umożliwienie dostępu do edukacji 

przedszkolnej w okresie 01.05.2014-30.06.2015r 

Cele szczegółowe projektu: 

 Utworzenie nowego punktu przedszkolnego  

 Objecie edukacją przedszkolną 23 dzieci zamieszkałych w gminie wiejskiej 

Dzierzgowo 

 Objęcie 23 dzieci w wieku 3-4 lata programem nauczania obejmującym zajęcia 

językowe, teatralne, rytmikę, logopedie, muzykę,  

 Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie 

w nowych i trudnych sytuacjach oraz umiejętności społecznych i poczucia 

przynależności do grupy poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych.  

Niniejszy raport przedstawia wyniki przeprowadzenia projektu „Maluch na 

starcie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet 

IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 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) Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki. 

  Realizacja projektu stanowiła odpowiedź na w/w problemy i umożliwiła ich 

zniwelowanie na terenie Gminy Dzierzgowo. Projekt był odpowiedzią na 

zapotrzebowanie naszych mieszkańców. Przed przystąpieniem do projektu na terenie 

gminy nie funkcjonowały żadne formy wychowania przedszkolnego. 
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IV. Zarządzanie i administrowanie projektem 

W skład Zespołu Zarządzającego tzn. Biura Projektu wchodzili: 

 Koordynator projektu Anna Dąbrowska,   

 Specjalista ds. monitoringu i promocji Marzena Nowicka,  

 Specjalista ds. rozliczeń Jolanta Agnieszka Ruziecka,  

Przy prowadzeniu projektu współpracowali również: księgowa projektu Elżbieta 

Ostrowska, informatyk Dariusz Meredyk oraz Kancelaria Doradztwa Prawnego i 

Windykacji Tadeusz Jasiński. Osoby te otrzymały dodatkowe wynagrodzenie za 

zwiększenie obowiązków służbowych lub miały zawarte umowy zlecenia (wyłonione 

w drodze konkursu na stanowisko).  

W ramach tego zadania na bieżąco organizowane były spotkania biura projektu 

mające na celu bieżącą kontrolę realizacji projektu, zasygnalizowanie ewentualnych 

problemów w celu jak najszybszego i skutecznego rozwiązania.                        

Koordynator projektu prowadził stały nadzór nad realizacją projektu, opisywał 

dokumenty księgowe , kontrolował wydatkowanie środków w projekcie. Specjalista 

ds. monitoringu i promocji dbał o prawidłowość oznaczeń w projekcie na wszystkich 

dokumentach projektowych oraz w miejscu realizacji. Monitorował wskaźniki oraz 

rezultaty projektu. Przeprowadzał oraz dokonywał bieżącej analizy ankiet 

ewaluacyjnych. Specjalista ds. rozliczeń na bieżąco opracowywał wnioski o płatność  

dbając o ich rzetelność i prawidłowość. Wypełniał formularze PEFS, utrzymywał 

stały kontakt z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Wszystkie 

wydatki dotyczące projektu realizowane były z wyodrębnionego na ten cel rachunku 

bankowego. Na podstronie internetowej Beneficjenta, na bieżąco zamieszczane były 

informacje dotyczące projektu. Cała dokumentacja dotycząca projektu "Maluch na 

starcie" znajduje się w biurze projektu mającym swą siedzibę w budynku Urzędu 

Gminy.  Zarządzanie projektem realizowane było zgodnie z zasadą równości kobiet i 

mężczyzn. 
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V. Rekrutacja uczestników, charakterystyka Beneficjentów 

Ostatecznych 

  Podczas rekrutacji mając na uwadze specyfikę grupy docelowej konieczne było 

zastosowanie różnego rodzaju metod dotarcia do potencjalnych Beneficjentów 

Ostatecznych (BO): 

 strona internetowa Gminy i Szkoły Podstawowej 

 ogłoszenia na tablicach informacyjnych  

 pracownicy projektu 

Rekrutację przeprowadzono w terminie kwiecień – maj 2014r. W rekrutacji 

nabór zakończył się wynikiem 23 dzieci. W związku z czym osiągnięto 100% 

realizacji wskaźnika. O przyjęcie do projektu mogły ubiegać się rodzice lub prawni 

opiekunowie dzieci w wieku 3-4 lat. 

         Kryteria rekrutacji to: 

 zamieszkiwanie na terenie Gminy Dzierzgowo 

 dzieci w wieku przedszkolnym w wieku 3-4 lat  

 Pierwszeństwo w rekrutacji miały dzieci wychowywane przez jednego rodzica 

lub rodziców nie posiadających zatrudnienia. 

          Podstawą kwalifikacji kandydatów było spełnienie następujących kryteriów: 

 złożenie kompletu wymaganych dokumentów 

 pozytywne przejście etapu rekrutacji 

 kolejność zgłoszenia 

W projekcie zakładano udział 23 beneficjentów (dzieci) - 12 dziewczynek i 11 

chłopców. Okres realizacji projektu: 01.05.2014 r.-30.06.2015 r. Reasumując, 

rekrutacja do projektu umożliwiła równy dostęp do informacji  osób z potencjalnej  
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grupy docelowej. Rekrutacja była zgodna z zasadami równości szans kobiet i 

mężczyzn. Informacja o jej trwaniu była propagowana różnymi kanałami, tak, by 

każdy z mieszkańców mógł się z nią zapoznać. Biuro Projektu w czasie rekrutacji 

było czynne do godziny 16:00, ze względu na rodziców pracujących. Biuro mieściło 

się w UG Dzierzgowo, ul. T. Kościuszki 1 w miejscu dostępnym dla największej 

liczby ludności, by każdy zainteresowany bez problemu mógł dotrzeć. 
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VI. Realizacja projektu 

W ramach projektu na terenie Gminy Dzierzgowo utworzono jeden Punkt 

Przedszkolny w miejscowości Dzierzgowo. W ramach zaplanowanych zadań                   

w projekcie "Maluch na starcie" dokonano następujących czynności: 

Zadanie 1 Realizacja wsparcia 

 Zatrudniono jedną osobę na stanowisku nauczyciel prowadzący, na pełen etat 

oraz jedną osobę na stanowisku nauczyciel wspomagający, na pełen etat. 

Umowy z nauczycielami zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2014 Wójta Gminy 

Dzierzgowo z dnia 8 kwietnia 2014 r. zawierał Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Dzierzgowie, który pełnił nad tymi osobami nadzór pedagogiczny. 

Zatrudnienie w/w osób odbyło się zgodnie z zasadą równości szans kobiet        

i mężczyzn oraz przepisami prawnymi.  

 Beneficjent w drodze zapytania o cenę wyłonił nauczycieli do 

przeprowadzenia zajęć dodatkowych: rytmiki, muzyki, języka angielskiego, 

języka niemieckiego, logopedii, techniczno-teatralnych i terapeutycznych. Z 

każdą z osób podpisano umowę zlecenie. Zajęcia odbywały się w okresie 

01.06.2014-30.06.2015 roku. Nauczyciele na bieżąco prowadzili dziennik 

zajęć oraz dokumentowali przepracowane zajęcia w kartach czasu pracy. W 

trakcie realizacji projektu przeprowadzono następujące ilości godzin: 

 rytmika: 52 h 

 muzyka: 52 h 

 język angielski: 104 h 

 język niemiecki: 104 h 

 logopedia: 104 h 

 techniczno-teatralne: 52 h 

 terapeutyczne: 52 h 

 W trakcie realizacji projektu „Maluch na starcie” wszystkie dzieci biorące 

udział w projekcie otrzymywały całodzienne wyżywienie, składające się ze 

śniadania, obiadu oraz podwieczorka. Dostawcę wyżywienia wyłoniono 

zgodnie z przepisami prawa, w drodze przetargu. Dostawca dostarczał 

wyżywienie zgodnie z umową, na koniec każdego miesiąca dokonywał 
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rozliczenia na podstawie ilości dostarczanych posiłków (ilość ustalana była 

codziennie w godzinach rannych). 

 Zakupiono materiały dydaktyczne rozwijające kreatywność, wiedze                            

i umiejętności dzieci, min. książeczki dla dzieci wraz z kartami pracy oraz 

zestawy plastyczne . Zakupu dokonano dwukrotnie w trakcie realizacji 

projektu. Pierwsza dostawa została zrealizowana w ramach przetargu 

nieograniczonego natomiast drugi dostawca został wyłoniony w ramach 

zapytania ofertowego. Z dostawcami podpisano umowy na dostawę towaru, a 

następnie dokonano płatności za dostarczony towar. W trakcie 

przeprowadzania postepowań powstały oszczędności pomiędzy planem 

budżetowym projektu a rzeczywistymi wydatkami, w związku z aktualnie 

obowiązującymi cenami rynkowymi. 

 Zakupiono wyposażenie sal punktu przedszkolnego potrzebne do 

funkcjonowania dzieci w przedszkolu w skład którego weszły:  

 tablica interaktywna z projektorem  

 laptop z oprogramowaniem 

 stoliki, krzesełka, szafki, półeczki, ławeczki, 

 leżaczki z kompletami pościeli,  

 wykładzina dywanowa, 

 tablice korkowe do ekspozycji prac dzieci, 

  Dostawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie                  

z przepisami prawa. Z dostawcą podpisano umowę na dostawę towaru, a następnie 

dokonano płatności za dostarczony towar. W trakcie przeprowadzania przetargu 

nieograniczonego powstały oszczędności pomiędzy planem budżetowym projektu a 

rzeczywistymi wydatkami, w związku z aktualnie obowiązującymi cenami 

rynkowymi. 
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VII. Rezultaty projektu 

Głównym celem projektu było zapewnienie dzieciom 3-4 letnim  z Gminy 

Dzierzgowo lepszych szans edukacyjnych poprzez umożliwienie dostępu do edukacji 

przedszkolnej w okresie 01.05.2014-30.06.2015r. 

Cel ten został osiągnięty, jak pokazują źródła weryfikacji. Rada Gminy podjęła 

stosowną uchwałę o uruchomieniu jednego punktu na podstawie umowy o 

dofinansowanie realizacji projektu UDA-POKL.09.01.01-054/13-00. Do projektu 

przystąpiło 23 dzieci i liczba ta przez cały okres trwania projektu została utrzymana. 

Punkt Przedszkolny w trakcie realizacji projektu funkcjonował w godzinach 7:30-

16:00 do poniedziałku do piątku.  

Cele szczegółowe projektu: utworzenie nowego punktu przedszkolnego, objęcie 

edukacja przedszkolna 23 dzieci zamieszkałych w gminie wiejskiej Dzierzgowo, 

objęcie 23 dzieci w wieku 3-4 lata programem nauczania obejmującym zajęcia 

językowe, teatralne, rytmikę, logopedie, muzykę, kształtowanie u dzieci odporności 

emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach oraz 

umiejętności społecznych i poczucia przynależności do grupy poprzez prowadzenie 

zajęć terapeutycznych również zostały osiągnięte. Dzieci uczestniczyły w różnych 

formach edukacji przedszkolnej. Brały udział w zajęciach z rytmiki, muzyki z języka 

angielskiego i niemieckiego z zajęć logopedycznych, terapeutycznych i techniczno-

teatralnych. Podczas zajęć stale był prowadzony monitoring ilości BO (listy 

obecności, dziennik zajęć lekcyjnych). U każdego dziecka biorącego udział w 

zajęciach logopedycznych zaobserwowano zmniejszenie zdiagnozowanych 

nieprawidłowości. Tak wyraźna korekta wpływa na wyrównanie szans edukacyjnych 

dzieci podejmujących naukę w klasach 0-3.  

Z analizy danych zawartych w przedmiotowym opracowaniu wynika, że 

poziom realizacji zadań określanych jako rezultaty projektu należy ocenić bardzo 

wysoko. Świadczy o tym zarówno liczba uczestników poszczególnych przedsięwzięć, 

wartościowa i różnorodna tematyka szczegółowa, jak również wysoki poziom 

sprawowanej opieki, o czym świadczyć może, np. brak jakichkolwiek zdarzeń 

mogących negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo dzieci. 
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VIII. Produkty projektu 

W okresie od 01 czerwca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku zgodnie z 

wnioskiem aplikacyjnych osiągnięto produkty.  

Otrzymane produkty odnoszą się do  zapisów dokumentacji projektowej i są 

zgodne z rzeczywistym wykonaniem. Należą do nich: 

 Utworzenie jednego Punktu Przedszkolnego, 

 Objęcie wsparciem 23 dzieci w wieku 3-4 lata, 

 Zakup materiałów dydaktycznych oraz wyżywienie dla 23 dzieci, 

 Zakup tablicy interaktywnej z projektorem, aparatu z funkcja nagrywania, 

laptopa z oprogramowaniem, odtwarzacza,  

 Wyposażenie sal (stoliki, krzesła, szafki, półki, ławeczki, leżaki, zabawki), 

 Zajęcia dodatkowe: język angielski, język niemiecki, muzyka, rytmika, 

logopedia, techniczno-teatralne i terapeutyczne  

W trakcie trwania projektu zgromadzono dokumentację projektową, która 

odzwierciedla przebieg prac związanych z projektem znajdująca się biurze projektu. 
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IX. Promocja Projektu 

Informacje na temat realizacji projektu są na bieżąco uzupełniane na stornie 

internetowej Gminy Dzierzgowo oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej            

w Dzierzgowie. Informacje związane z projektem były przekazywane poprzez tablice 

informacyjne, terminy rekrutacji ogłaszane były w kościołach, na spotkaniach                    

z rodzicami, w szkołach. W pomieszczeniach, gdzie odbywały się zajęcia oraz w 

biurze projektu są umieszczone nalepki informujące o realizacji projektu ze środków 

Unii Europejskiej „Maluch na starcie”. Zakupione wyprawki, pomoce dydaktyczne, 

sprzęt zostały odpowiednio oznakowane. Na zajęciach, imprezach zostały zrobione 

zdjęcia promujące projekt. Zdjęcia również są umieszczane na stronie internetowej 

Gminy Dzierzgowo i Szkoły Podstawowej. Uczestnicy są informowani, iż 

uczestniczą w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowanym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowy 

cywilno – prawne zawarte w ramach projektu posiadają informację o 

współfinansowaniu unijnym. Wszelkie materiały promocyjne i nie tylko zostały 

logowane zgodnie z wymogami POKL. 

W trakcie trwania projektu z udziałem rodziców przedszkolaków 

zorganizowano kilka spotkań/imprez które, nie były zaplanowane w projekcie. Były 

to spotkania z okazji: 

 Uroczyste pasowanie na przedszkolaka, 

 Andrzejki, 

 Jasełka , 

 Dnia Babci i Dziadka,  

 Dzień Mamy i Rodziny,  

 Dzień Dziecka, 

 zajęcia otwarte dla rodziców, 

 uroczyste zakończenie projektu. 

Były to dogodne sposobności, by szerszej liczbie osób zaprezentować 

umiejętności, jakie dzieci nabyły poprzez wczesną edukację. Najbliżsi byli 

zaskoczeni, jak dużo dzieci uzyskały dzięki wsparciu edukacyjnemu. Każde z dzieci 

recytowało wiersze i aktywnie uczestniczyło w przygotowanej części artystycznej. 
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X. Podsumowanie i wnioski 

Realizacja projektu „Maluch na starcie” trwała od 01 maja 2014 roku do 30 

czerwca 2015 roku. Uczestnicy są zadowoleni z wzięcia udziału w w/w projekcie. 

Potwierdzają to również rozmowy z rodzicami przedszkolaków.  

Z przedstawionych informacji wynika, że: 

 zarówno główny cel jak i szczegółowe cele projektu zostały osiągnięte. 

 zamierzone produkty projektu zostały w pełnym zakresie osiągnięte. 

 realizacja zadań związanych z projektem przyczyniła się do poszerzenia 

zakresu współpracy przedszkola z rodzicami i zwiększyło to zaangażowanie 

ich w proces edukacyjny dzieci 

 personel przedszkola nawiązał współpracę z wieloma osobami i instytucjami i 

zdobył nowe doświadczenia co zapewne przyczyni się do wyższej jakości 

funkcjonowania placówki również w realizacji bieżących zadań 

 realizacja projektu przyczyniła się do promocji przedszkola w lokalnym 

środowisku Gminy Dzierzgowo 

 zwiększyła się aktywność zawodowa niepracujących kobiet, matek dzieci 

będących beneficjentami projektu. 

 Gmina Dzierzgowo zapewniła wkład własny w wysokości 15 % ( są to koszty 

utrzymania pomieszczeń oraz wydatki na wynagrodzenie osób zajmujących się 

sprzątaniem i wydawaniem posiłków- wkład niepieniężny, oraz sfinansowanie 

wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego do wymaganego limitu 15%).  

 uczęszczanie przez wszystkie dzieci do przedszkola miało pozytywny wpływ 

na ich ogólny rozwój, a w przypadku większości dzieci rodzice uznali, iż był 

on bardzo duży. 

   

     

 Raport opracowali:       

Anna Dąbrowska 

Koordynator projektu 

Jolanta Ruziecka 

Specjalista ds. Rozliczeń 

 

 

 


