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Szczegółowy opis projektu: 

Zad 1 

Planowane zadanie obejmuje wykonanie adaptacji pomieszczeń istniejących zlokalizowanych 

w budynku przedszkola po dawnej pralni, suszarni oraz pokoju do zajęć terapeutycznych na 

dodatkowy oddział przedszkolny, w skład którego wchodzić będzie sala zabawowa, łazienka 

oraz szatnia dla 20 dzieci. Przystosowanie pomieszczeń zaplanowane jest na III kwartał 

2017r. Wnioskodawca opracował dokumentacje techniczną oraz kosztorys inwestorski 

zaplanowanych do wykonania prac. 

Realizacja zadania pozwoli na osiągnięcie wskaźnika – liczba utworzonych miejsc 

wychowania przedszkolnego w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego oraz 

liczba miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełno 

sprawnościami. 

 

Zad. 2 

Zadanie obejmuje doposażenie placu zabaw istniejącego na terenie przedszkola o dodatkowe 

elementy zabawowe. Planowany termin realizacji – III kwartał 2017. Istniejący plac zabaw 

zawiera skromny zestaw urządzeń zabawowych na dość obszernym terenie przedszkola. 

 

 

Zad 3 

Zakup mebli  do Sali dydaktycznej dla nowopowstałej grupy stanowi niezbędny element 

utworzenia nowego oddziału. Ze względu na niewykorzystywane pomieszczenia 

Wnioskodawca nie posiada żadnego wyposażenia. Zakup mebli dotyczy zakupu m.in. 

stolików i krzeseł do celów edukacyjnych oraz do spożywania posiłków, zakup regałów i 

szafek do przechowywania pomocy naukowo-dydaktycznych, prac przedszkolaków itp., 

biurka dla nauczycieli. 

 

Zad 4 

Zakup wyposażenia do Sali dydaktycznej dla nowopowstałej grupy stanowi niezbędny 

element utworzenia nowego oddziału. Dotyczy on m.in. zakupu tablic korkowych, dywanów, 

materaców, dysków oraz zabawek zgodnie ze szczegółowym wykazem wydatków. 

 

Zad. 5 

Zakup mebli i wyposażenia do szatni stanowi niezbędny element utworzenia nowego oddziału 

i dotyczy zakupu szafek na ubrania oraz naklejek w celu identyfikacji dzieci. 

 

Zad 6  

Zakup wyposażenia do łazienki stanowi niezbędny element utworzenia nowego oddziału i 

dotyczy głównie zakupu elementów niezbędnych tj. lustra, podnóżków, kubeczków itp. 

 

Zad 7  

Na terenie przedszkola funkcjonuje kuchnia która obsługuje 125 dzieci. Zakup doposażenia 

kuchni dotyczy konieczności zabezpieczenia większej liczby naczyń wynikającej z 
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nowopowstałej grupy oraz zakupu urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

kuchni. 

 

Zad 8 

Zakup pomocy naukowo dydaktycznych obejmuje zakup książeczek, gier planszowych, 

zabawek, klocków, filmów edukacyjnych, farb, kredek, papierów, bloków, nożyczek i innych 

niezbędnych w celu prawidłowej realizacji i wykonania podstawy programowej. 

 

Zad 9 

Zatrudnienie personelu do nowoutworzonej grupy stanowi niezbędny element utworzenia 

nowego oddziału i obejmuje zatrudnienie 2 nauczycieli, opiekunki, woźnej i kucharki na 

okres 12 miesięcy od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. w pełnym wymiarze czasu 

pracy. 

 

Zad 10 

Koszty wyżywienia dzieci stanowią niezbędny element projektu. Założono średnią dni 

przedszkolnych w miesiącu – 21, dzienna stawkę za trzy posiłki (śniadanie, obiad 2 daniowy 

oraz podwieczorek) 6 zł oraz okres 12 miesięcy. 

 

 

 

 

Zad 11 

Koszt wynajmu Sali wraz z pomieszczeniami dodatkowymi szatnia i łazienką oraz mediami 

jest wniesiony jako wkład własny niefinansowy i obliczony jest przy następujących 

założeniach: 

1o godzin dziennie od 6.00-16.00 (przedszkole czynne od 6.30 do 16.00 + pół godziny na 

przystosowanie Sali typu umycie podłogi, wywietrzenie pomieszczeń) 

21 dni w miesiącu (średnia dni roboczych w miesiącu) 

12 miesięcy od 01.01.2017-31010.2017r. 

16,20 zł/h zgodnie ze stawkami rynkowymi 

 

Zad 12 

Rozszerzenie oferty placówek o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w celu 

uatrakcyjnienia pobytu oraz wyrównania szans rozwojowych z terenów małych miast –  

- Liczba godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych – 104 

- Liczba godzin dodatkowych zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy – 104 

- Liczba godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych – 104 

- liczba godzin dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne – 104 

- liczba godzin dodatkowych zajęć matematycznych – 104 

- liczba godzin dodatkowych zajęć językowych – 104 

- liczba godzin dodatkowych zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju – 208 

 

Zad 13 

Zadanie polega na zaangażowaniu rodziców oraz poszerzenie świadomości na temat edukacji 

przedszkolnej rodziców z terenu Gminy Trzebiatów poprzez aktywne uczestnictwo w 
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zajęciach. W tym celu zostaną przeprowadzone warsztaty dla rodziców ze specjalistami: 

pedagog, logopeda, fizjoterapeuta. 

 

 

 
 


