Kontynuacja działań na rzecz poprawy jakości kształcenia przedszkolnego
Zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, które uczęszczają do Przedszkola
Integracyjnego nr 9 w Olkuszu do składania formularzy zgłoszeniowych na zajęcia organizowane
w ramach projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II etap”.

Miło nam poinformować, iż Przedszkole Integracyjne nr 9 w Olkuszu jest jednym z realizatorów projektu
„Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz - II etap”. Stanowi on kontynuację działań
prowadzonych w naszym Przedszkolu w latach 2017 -2018. Tym razem wsparciem objęte zostaną
wszystkie dzieci uczęszczające do placówki, a w szczególności:
- dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, dla
których przewidziano wsparcie w postaci treningu przetwarzania słuchowego, treningu widzenia oraz
zajęć w nowo powstałej sali doświadczenia świata (blok działań merytorycznych nr 1);
- dzieci z wadami postawy, dla których przewidziano zajęcia gimnastyki korekcyjnej (blok działań
merytorycznych nr 2);
- dzieci, które w okresie rekrutacji uczęszczają do grup 4-, 5- i 6-latków objęte zostaną zajęciami
zwiększającymi kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne na rynku pracy.
Dzięki realizacji projektu w naszej placówce:
- utworzona zostanie sala doświadczenia świata;
- wdrożona zostanie nowa forma wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnością: trening słuchowy metodą
Johannesa;
- zakupiony zostanie sprzęt do prowadzenia innowacyjnych zajęć z programowania,
- kadra nauczycielska zwiększy swoje kwalifikacje poprzez udział w studiach podyplomowych
w obszarach tyflo- i surdopedagogiki,;
- wszystkie dzieci z niepełnosprawnością zostaną objęte dodatkowym wsparciem poprawiającym ich
funkcjonowanie psychospołeczne.
Warunkiem formalnym uczestnictwa w procesie rekrutacji jest złożenie formularza zgłoszeniowego
(załącznik nr 1a) z określeniem pożądanych form wsparcia i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych (załącznik nr 2a). Komplet dokumentów należy dostarczyć w terminie od 22 stycznia
2020 r. do 11 lutego 2020 r. do sekretariatu przedszkola lub bezpośrednio do koordynatora
przedszkolnego.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatora przedszkolnego (P. Barbara
Opiela) oraz w sekretariacie przedszkola.
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz - II etap”
złożony przez Gminę Olkusz uzyskał dofinansowanie w wysokości 343 741,39 zł ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita
wartość projektu, którego okres realizacji zaplanowano na 1.01.2020 r. – 31.07.2021 r., wynosi:
404 403, 69 zł.

Do pobrania:
- REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W FORMACH WSPARCIA OFEROWANYCH PRZEZ
REALIZATORA: PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE NR 9 W OLKUSZU
- Załącznik nr 1a – formularz zgłoszeniowy
- Załącznik nr 2a – oświadczenie dot. danych osobowych

