
 
 
 

 
W ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 

 

               „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych”  
 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
 
 

Beneficjentem jest Gmina Trzebieszów. 

Za realizację bezpośrednio odpowiada Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Trzebieszowie. 

Wsparciem zostanie objętych siedem oddziałów przedszkolnych (dotychczasowe zerówki) w sześciu 
szkołach podstawowych tj. 

Szkoła Podstawowa w Celinach jeden oddział przedszkolny 

 Szkoła Podstawowa w Dębowicy dwa oddziały przedszkolne 

 Szkoła Podstawowa w Jakuszach jeden oddział przedszkolny 

 Szkoła Podstawowa w Mikłusach jeden oddział przedszkolny 

   Szkoła Podstawowa w Szaniawach jeden oddział przedszkolny 

                            Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie  jeden oddział przedszkolny 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Jego wartość wynosi 610.690,35 zł. 
 
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy siedmiu oddziałów 
przedszkolnych w sześciu szkołach podstawowych w gminie Trzebieszów poprzez ich 
doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci w szczególności 3 i 4-letnich oraz 
podniesienie jakości kształcenia dzieci 5 – letnich. 
 
W siedmiu oddziałach przedszkolnych (dotychczasowe zerówki) funkcjonujących na terenie naszej 

gminy zaplanowano szereg działań mających na celu stworzenie optymalnych warunków 
pozwalających na objęcie edukacją dzieci w wieku przedszkolnym. 

Projekt obejmuje trzy grupy działań: 

1. Organizację placów zabaw 

2. Dostosowanie pomieszczeń 

3. Wyposażenie 

           W ramach  pierwszego  zadania  wykonane  zostaną  place  zabaw z bezpieczną  nawierzchnią 

i zabawkami (tj. karuzele, ścianka wspinaczkowa, domek dla dzieci, sprężynowce, bujaki, tor 

przeszkód,  labirynt,  lokomotywa  z  wagonem,  piaskownica,  zamek ) w Celinach  o  pow. 150 m2 , 



w Dębowicy o pow. 140 m2  i w Trzebieszowie 100 m2   wraz z ogrodzeniem. W Jakuszach, Mikłusach, 

Szaniawach zaplanowano uzupełnienie wyposażenia na istniejących placach zabaw. 

          W ramach projektu zostały dostosowane toalety dla dzieci i personelu, z uwzględnieniem 
potrzeb danego oddziału przedszkolnego. Przewidziano zakup umywalek, podestów, luster, 

podajników na mydło, suszarek do rąk i wielu innych. 

         Działanie wyposażenie – jest to najbardziej obszerne zadanie, które obejmuje zakup i dostawę 

sprzętu do utrzymania czystości w pomieszczeniach ( odkurzacze, pralki, froterki ), mebli 

przedszkolnych ( tj. stoły, krzesła, szafki, szafki , szafki ubraniowe, kanapki rozkładane,  regały, pufy 
itp.), zakup mebli dla nauczyciela ( biurko, krzesło), wykładzinę do sal, tablice, poduszki, leżaki dla 

dzieci, zabawki ( klocki, lalki, piłki, koń na biegunach, samochody, zestawy zabawek do piaskownicy 
itp.), pomocy dydaktycznych ( gry planszowe, zestawy edukacyjne, gry ćwiczące pamięć,  itp.), 

artykułów plastycznych (farby, kredki, kleje, brystole, plastelina), sprzętu ICT (komputery, tablice 
interaktywne wraz z oprogramowaniem,  rzutniki multimedialne, skanery, telewizory, odtwarzacze 

DVD, radiomagnetofony, zestawy nagłaśniające, kamery, aparaty cyfrowe, kserokopiarki kolorowe), 

zakupiony także będzie program komputerowy z wykorzystaniem technologii ICT w zarządząniu 
placówką, doposażenie kuchni ( szafki do przechowywania naczyń, kuchenki, lodówki, zmywarki 

gastronomiczne z wyparzaczem, naczynia, garnki, talerze, sztućce, zlewy, młynek do rozdrabniania 
resztek  itp.), zakup rolet a także wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki ( gaśnice 

przeciwpożarowe, apteczki, zabezpieczenie gniazdek i mebli), zabezpieczenie grzejników zabudową, w 

celu uniknięcia oparzeń oraz urazów głowy, szafki medyczne.      

Ogółem szczegółowy budżet projektu zawiera ponad 384 pozycji co świadczy o skali projektu. 

Projekt zostanie rozliczony do końca czerwca 2015 r. 

Poprzez realizację projektu znacząco ulegną poprawie warunki wychowania przedszkolnego w Gminie 

Trzebieszów. 

 

 

 


