Projekt pn. „Wesołe przedszkole” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FER.042.14.2019
Częstochowa 10.09.2019 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE DZIECI (UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK) ORAZ
NAUCZYCIELI/NAUCZYCIELEK DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
pn. „Wesołe przedszkole”
Ogłasza

się nabór dzieci (uczestników/uczestniczek) oraz nauczycieli/nauczycielek do

udziału w projekcie pn. „Wesołe przedszkole” współfinansowanym ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału
edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia
podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej – konkurs
Celem głównym projektu jest wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej skierowanej do dzieci w dwóch publicznych przedszkolach w Częstochowie
poprzez:
- dostosowanie pomieszczeń w SP 41 i SP 53 pod dwa nowe oddziały przedszkolne dla MP
37 i MP 38 i uruchomienie 50 nowych miejsc przedszkolnych (28K).
- poszerzenie oferty edukacyjnej MP 37 i MP 38 o specjalistyczne zajęcia terapeutyczne
dla 11 dzieci z niepełnosprawnościami i dodatkowe zajęcia podnoszące jakość edukacji
przedszkolnej dla 390 dzieci.
- podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 27 nauczycieli/ek z MP 37 i MP 38.
- doposażenie MP 37 i MP 38 w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z
dziećmi w wieku przedszkolnym.
Udział

w

projekcie

jest

bezpłatny.

Dzieci

(uczestniczki/uczestnicy)

oraz

nauczycielki/nauczyciele które/rzy zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowane/i
do projektu, będą uczestniczyć w formach wsparcia w okresie roku szkolnego 2019/2020.
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Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
a) Dzieci (uczestnicy/uczestniczki)


specjalistyczne

zajęcia

terapeutyczne

dla

11

dzieci

z

różnymi

niepełnosprawnościami
MP 37
o

terapia behawioralna

o

terapia ręki

o

terapia ruchowa

o

integracja sensoryczna

o

integracja sensoryczna

o

terapia ruchowa

o

logorytmika



dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy oraz rozwijające

MP 38

kompetencje emocjonalno-społeczne
MP 37
o

Zajęcia rytmiczne dla dzieci w nowym oddziale

o

Zajęcia ruchowe z tańcem towarzyskim dla dzieci w nowym oddziale

o

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z wykorzystaniem lego
education dla dzieci w nowym oddziale

o

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z wykorzystaniem lego
education dla dzieci w oddziałach funkcjonujących przed projektem

o

Zajęcia

ruchowe

dla

dzieci

w

oddziałach

funkcjonujących

przed

projektem
MP 38
o

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy z wykorzystaniem lego
education dla dzieci w nowym oddziale

o

Zajęcia rytmiczne dla dzieci w nowym oddziale

o

Zajęcia ruchowe z zumbą dla dzieci w oddziałach funkcjonujących przed
projektem

o

Zajęcia gimnastyka korekcyjna dla dzieci w oddziałach funkcjonujących
przed projektem
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o

Zajęcia logorytmika dla dzieci w oddziałach funkcjonujących przed
projektem

b) Nauczyciele/Nauczycielki
MP 37
o

Szkolenie Terapia ręki

o

Szkolenie Terapia behawioralna w teorii i w praktyce

o

Szkolenie Integracja sensoryczna I stopień

o

Szkolenie Integracja sensoryczna II stopień

MP 38
o

Szkolenie Trening umiejętności społecznych

o

Szkolenie Terapia ręki

o

Szkolenie Logorytmika

o

Szkolenie „Język komunikacji a właściwy rozwój dziecka w wieku przedszklnym”

o

Szkolenie „Wspomaganie dzieci w umiejętności skupiania uwagi i zapamiętywania
tego co trudne”

o

Szkolenie „Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyletnich i starszych
wolniej rozwijających się”

REKRUTACJA DO PROJEKTU PROWADZONA BĘDZIE W TERMINIE OD 10 DO 25
WRZEŚNIA 2019 R.
Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek przedszkolnych,
a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim
(www.fe.czestochowa.pl), Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowa
(bip.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych przedszkoli objętych projektem.
Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek oraz nauczycieli/nauczycielek do projektu
zostały

określone

w Regulaminie

rekrutacji

dostępnym

na

stronie

internetowej

Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl), Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowa (bip.czestochowa.pl) oraz na stronach
internetowych przedszkoli objętych projektem. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na
tablicach informacyjnych przedszkoli biorących udział w projekcie.
ZATWIERDZONO OSTATECZNIE:
Andrzej Babczyński
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
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