Projekt unijny pt.: „Lepszy start” nr WND-RPPK.09.01.00-18-0029/15 realizowany przez
Gminę Ropczyce / Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej

Od 1 września 2016 r. Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej realizuje projekt „Lepszy start”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: IX
Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania: 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.
Wartość projektu wynosi: 297 678,75 zł.
Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 253 026,94 zł.
Cel główny Projektu to zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Ropczyce
poprzez wygenerowanie 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych w
oddziale
przedszkolnym
w
Niedźwiadzie Dolnej dla dzieci w wieku 3 – 5 lat oraz wyrównanie szans edukacyjnych 196 dzieci
poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznych zajęć logopedycznych w okresie od 01.09.2016 r.
do 31.08.2017 r.
Projekt realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., zakłada utworzenie oddziału
przedszkolnego dla 25 dzieci w wieku 3 - 5 lat w Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej. W ramach
projektu przewidziano do realizacji następujące zadania: adaptację pomieszczenia na cele
dydaktyczne oddziału przedszkolnego, doposażenie placówki wychowania przedszkolnego w meble
do sali dydaktycznej, zakup pomocy ogólnorozwojowych do zajęć wychowania przedszkolnego.
Projekt zapewnia realizację dodatkowych specjalistycznych zajęć logopedycznych dla 196 dzieci w
wieku 3-5 lat, u których zdiagnozowano zaburzenia mowy, wady wymowy, objęte edukacją
przedszkolną w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy. Zajęcia logopedyczne
realizowane będą poza bezpłatnym czasem funkcjonowania przedszkoli. W trakcie realizacji
podstawy programowej, dziewczynki i chłopcy uczą się współdziałania w grupie współpracy oraz
okazywania sobie wzajemnej pomocy i szacunku.
Do zakładanych rezultatów projektu należą, m. in.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały wsparcie w ramach projektu.
Liczba 25 miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie.
Liczba nowoutworzonych oddziałów wychowania przedszkolnego.
Liczba 25 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ramach nowoutworzonych miejsc
wychowania przedszkolnego w projekcie.
Liczba pomieszczeń zaadaptowanych na cele dydaktyczne.
Liczba196 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi
ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej.
Liczba 157 dzieci, u których nastąpiła poprawa rozwoju deficytów w trakcie realizacji
zajęć dodatkowych.
Liczba 980 zrealizowanych godzin zajęć z logopedii.
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