
Przedszkole w Syryni zrealizowało 3 Projekty Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska. 
Projekty były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
z budżetu państwa Przekraczamy Granice.

1. Projekt „Czytajmy Razem” realizowany w Przedszkolu w Syryni we współpracy                   
z Przedszkolem w Ludgerowicach w okresie od października 2011 do sierpnia 2012 r. 
Całkowita kwota mikroprojektu wynosiła: 11504,00 EUR
Dofinansowanie z EFRR wynosiło: 9778,40 EUR
W ramach projektu odbyły się IV działania: 

I Działanie – październik 2011 r. Przedszkole w Syryni 
Spotkanie warsztatowe poświęcone zaletom i korzyściom płynącym z głośnego czytania dzieciom 
dla zdrowia emocjonalnego dzieci.
II Działanie – grudzień 2011 r. Przedszkole w Syryni
Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką autorką książek dla dzieci, połączone z głośnym czytaniem 
dzieciom i wystawą książek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli rodzice polscy i czescy.
III Działanie – marzec 2012 r. Przedszkole w Ludgerowicach 
Konkurs Plastyczny połączony z głośnym czytaniem dzieciom w języku polskim i czeskim.
Działanie IV – maj 2012 r. WDK w Syryni
„Święto Bajek” podsumowanie projektu połączone z przedstawieniem teatralnym i wystawą prac 
plastycznych powstałych w konkursie plastycznym odbywającym się w ramach projektu. 
Wykonawcami przedstawienia były dzieci polskie i czeskie po 30 z każdej ze stron. 

2. Projekt „Ćwiczmy Razem” realizowany w Przedszkolu w Syryni we współpracy                    
z Przedszkolem w Ludgerowicach w okresie od stycznia 2013 do lipca 2013 r. 
Całkowita kwota mikroprojektu wynosiła: 13384,00 EUR
Dofinansowanie z EFRR wynosiło: 11376,40 EUR
W ramach projektu odbyły się III działania:

I Działanie – luty 2013 r. Przedszkole w Syryni
Spotkanie szkoleniowo- warsztatowe połączone z demonstracją zestawów do ćwiczeń małej i dużej 
motoryki.
Tematem spotkania było ukazanie pozytywnego wpływu sportu, ruchu na świeżym powietrzu, 
zabaw i zajęć ruchowych, ćw. gimnastycznych na rozwój małej i dużej motoryki oraz zapobieganie 
wadom postawy  u dzieci w wieku przedszkolnym. 
W spotkaniu brali udział nauczyciele polscy, czescy, rodzice polscy i czescy, tłumacz, 
przedstawiciele władz samorządowych Gminy Lubomia, Rada Rodziców/63 osoby/.
II Działanie – kwiecień 2013 r. Przedszkole w Syryni oraz hala sportowa w ZSO w Syryni
Zajęcia i zabawy ruchowo-sportowo-zręcznościowe prowadzone dla dzieci polskich i czeskich 
przez trenera/40 dzieci/
III Działanie – maj 2013 r. ZOO w Ostrawie
Wycieczka przyrodniczo-sportowa do Zoo w Ostrawie/40 dzieci, 7 opiekunów i tłumacz/

3. Projekt „ Polsko-Czeskie Słuchanie, Śpiewanie i Granie” realizowany w Przedszkolu            
w Syryni we współpracy z Przedszkolem w Hluczinie w okresie od lutego 2014 r. 
do sierpnia 2014 r. 
Całkowita kwota mikroprojektu wynosiła: 12519,31 EUR
Dofinansowanie z EFRR wynosiło:10679,74 EUR
W ramach projektu odbyło się V działań: 

I działanie 27 lutego 2014 r. w Przedszkolu w Syryni.
Było to spotkanie szkoleniowo – warsztatowe pod hasłem 



„ Twórcza aktywność muzyczna dzieci” połączone z demonstracją instrumentów perkusyjnych, 
które powinny być wykorzystywane w zajęciach i zabawach muzyczno – ruchowych z dziećmi. 
Tematem spotkania było ukazanie różnorodnych możliwości i form pracy
z dziećmi na zajęciach umuzykalniających z użyciem różnorodnych instrumentów, ukazanie 
nauczycielom sposobów zachęcania dziecka do słuchania muzyki, śpiewania, tworzenia łatwych 
melodii oraz rozbudzanie ich zainteresowań muzycznych. 
Spotkanie poprowadził nauczyciel akademicki PWSZ w Raciborzu Pani dr Kornelia Solich. 
II działanie 10 marca 2014 r.
Był to wyjazd do Filharmonii Śląskiej w Katowicach na koncert „F jak flet i fagot”.
III działanie w kwietniu 2014 r. w Przedszkolu w Hlucinie. 
Były to polsko – czeskie zajęcia i zabawy edukacyjno – muzyczno – ruchowo – instrumentalne 
połączone z konkursem piosenki pod hasłem „ Bliskie spotkanie z muzyką” które poprowadziła 
Agencja Artystyczna.
IV działanie w maju 2014 r. 
Był to wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu na spektakl baletowy „Kopciuszek” na motywach 
baśni Charlesa Perraulta w choreografii Anny Majer do muzyki Sergiusza Prokofiewa
V działanie w czerwcu 2014 r. w WDK Syrynia.
„W Tajemniczej Krainie Krasnali” była to bajka muzyczna w wykonaniu Artystów Teatru 
Muzycznego z Łodzi.                                                                                                 


