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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt pt.: „Mamo idę do przedszkola" realizowany jest w ramach Priorytetu 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 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Celem głównym projektu jest objęcie edukacją przedszkolną 60 dzieci 3-4 letnich poprzez 

utworzenie punktów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w 

następujących miejscowościach: 

- Szydłowo – dwa oddziały – 30 dzieci 

- Nosarzewo – jeden oddział – 15 dzieci 

- Dębsk – jeden oddział – 15 dzieci 

 

Cele szczegółowe projektu: 

 utworzenie dla dzieci 3-4 letnich poprzez doposażenie bazy dydaktycznej i lokalowej w 

punktach przedszkolnych w miejscowości: Szydłowo, Nosarzewo, Dębsk, 

 objęcie dzieci 3-4 letnich podstawą programową oraz zajęciami dodatkowymi. 

Realizacja projektu doprowadzi do: 

 zwiększenia wśród rodziców świadomości znaczenia edukacji przedszkolnej 

 zwiększenia dostępności edukacji przedszkolnej w gminie dzięki objęciu edukacją 

przedszkolną 60 dzieci 3-4 letnich, wcześniej nie uczestniczących w edukacji przedszkolnej 

 poprawy startu w edukację dzieci w wyniku zajęć językowych,  logopedycznych oraz 

rytmiki, których nie przewiduje podstawowy program edukacyjny 

Cel zrealizowany będzie poprzez objęcie edukacją przedszkolną dzieci (dziewczynki i chłopcy) w 

formie utworzenia grupy 3-4. Projekt oferuje dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 

zajęcia  z logopeda, naukę języka angielskiego oraz rytmikę.  

Placówka będzie działała 8 godzin dziennie, tak aby dzieci w jak najszerszym zakresie skorzystały 

z edukacji przedszkolnej, a przebywając w gronie rówieśników nauczyły się relacji społecznych. 

Rodzicom natomiast umożliwi to podjęcie pracy i zmniejszenie trosk związanych z codziennym 

zapewnieniem opieki dzieciom. 

W ramach projektu dzieci otrzymają całodzienne wyżywienie. 



Projekt zakłada aktywny udział rodziców w organizacji przedszkola - w celu aktywizacji i integracji 

środowiska lokalnego. Wsparcie dzieci i ich rodziców w omawianej sferze będzie miało charakter 

kompleksowy.  

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 - 30.06.2015  

                                                                                                   

Bliższe informacje nt. projektu można uzyskać w Biurze Projektu tj. Urzędzie Gminy w Szydłowie, 

pokój nr 6  p. Bożena Szczepańska. 

Regulamin projektu wraz ze wzorami dokumentów niezbędnych do rekrutacji dostępny jest na 

stronie www.szydlowo-maz.pl w zakładce Projekty EFS „Mamo idę do przedszkola”. 
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