
 

 

 

„Przedszkole środowiskiem indywidualnego tempa rozwoju dziecka kluczem sukcesu edukacyjnego” 
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Dla osi priorytetowej : XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 
 

Dla poddziałania 11.1.3.Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 
 

Numer umowy UDA-RPSL.11.01.03-24-04FA/19-00 
 

Cel główny projektu: 
Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez wzbogacenie 
potencjału OWP w zakresie kształtowania umiejętności kluczowych dzieci i rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe 
zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz stworzenie warunków 
materialnych i niematerialnych umożliwiających realizację programu wychowania przedszkolnego wg. pedagogiki 
M. Montessori. Cel główny zostanie osiągnięty przez doposażenie sali gimnastycznej, budowę placu zabaw, 
dostosowanie istniejących miejsc do realizacji programu M. Montessori (wyposażenie sal przedszkolnych w 
niezbędny sprzęt) oraz szkolenia kadry pedagogicznej w zakresie metodyki Montessori i kwalifikacji do 
prowadzenia zajęć dodatkowych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz kształtowania 
kompetencji kluczowych u dzieci. 
 

Projekt skierowany do Raciborskiego Centrum Opieki nad Dziećmi Sp. z o. o. w Raciborzu, będzie realizowany 
w terminie od 1.07.2021r do 31.12.2022r. 
Projekt zakłada wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez:  
 wyrównanie szans edukacyjnych 30 dzieci (wychowanków OWP) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez 
organizację zajęć dodatkowych w łącznym wymiarze 464 godzin 
 szkolenia dla kadry pedagogicznej OWP wspierające umiejętności w zakresie pracy metodą Montessori, w 
zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwijania kompetencji kluczowych dzieci 
 realizację w ramach wsparcia projektowego łącznie 12 szkoleń w celu podniesienia kompetencji kadry 
pedagogicznej RCOND 
 przygotowanie środowiska materialnego do realizacji programu edukacji przedszkolnej wg założeń M. 
Montessori w postaci wyposażenia dwóch sal w meble i pomoce edukacyjne 
 budowę w obrębie OWP placu zabaw z wyposażeniem, bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem 
 doposażenie Sali gimnastycznej w sprzęt do terapii sensorycznej (SI). 
 

Osoby objęte wsparciem stanowiące grupę docelową to: 
 Dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ( w podziale 16 
M i 14 K) 
 Nauczyciele stanowiący kadrę pedagogiczną przedszkola zatrudnionych w RCOND Spółka z o. o w Raciborzu 
(10K). 
Łączne dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 291.246,66 PLN 
Wniesiony przez Beneficjenta wkład własny w wysokości 51.396,47 PLN. 
 
 
 


