Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie,
w partnerstwie z Publicznym Przedszkolem Nr 3 w
Kożuchowie realizowało w roku szkolnym 2009/2010 projekt
,,KOŻUCHÓW – DZIECIOM” współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt
realizowany był także dzięki Gminie Kożuchów, która udostępnia bezpłatnie sale na
wszystkie zaplanowane zajęcia
całkowity koszt projektu: 963 432,83zł
kwota dofinansowania: 948 981, 34zł
Głównym celem projektu je było: zwiększenie w Gminie Kożuchów liczby dzieci
w wieku 3 – 5 lat objętych zajęciami wychowania przedszkolnego oraz objęcie pomocą
specjalistyczną dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z rodzicami.
Projektem objęto 40% dzieci w gminie nie uczęszczających do przedszkola oraz 100%
dzieci chodzących do Przedszkoli Nr 1 i Nr 3
1. Wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego Nr 1 oraz Publicznego
Przedszkola Nr 3 (205 osób) zostały objęte zajęciami dodatkowymi w ilości po 1 godz.
tygodniowo każde (język angielski, taniec towarzyski, rytmika) - zajęcia trwały cały rok
szkolny
2. Uruchomiliśmy 5 zespołów wychowania przedszkolnego – 12 godzinnych
w Przedszkolu Miejskim Nr 1, Publicznym Przedszkolu Nr 3, Szkołach Podstawowych
w Broniszowie, Mirocinie Dolnym i Stypułowie (dla 117 dzieci)
3. Prowadziliśmy warsztaty plastyczne, teatralne i taneczne dla dzieci miejskich
z Kożuchowa (1 x w tygodniu 4 godz. – 85 dzieci)
4. Prowadziliśmy warsztaty: plastyczne i muzyczne dla dzieci wiejskich (odbyły się 10
godzinne sesje jesienne i zimowe, trwają sesje wiosenne)
5. Dzieci w 5 zespołach przedszkolnych i na warsztatach korzystali z gorących
posiłków .
6. Prowadziliśmy 30 godzinną „Szkołę dla Rodziców” – w: Przedszkolu Miejskim Nr 1,
Publicznym Przedszkolu Nr 3, w Szkole Podstawowej w Broniszowie i Stypułowie
(łącznie 80 osób)
7. W każdej z 5 placówek odbywały się 3 godzinne spotkania rodziców z ekspertami
/specjalistami – epidemiologiem, pedagogiem, psychologiem, logopedą, kosmetyczką,
dietetykiem, ratownikiem medycznym, doradcą zawodowym, psychologiem (seksuolog
dziecięcy).
8. Zorganizowaliśmy Konferencję inaugurującą projekt (listopad) i Seminarium dotyczące
roli edukacji przedszkolnej w życiu dorosłego człowieka (luty) z udziałem Rzecznika Praw
Dziecka Marka Michalaka.
9. Wszystkie dzieci uczestniczyły w grudniu w przedstawieniu teatralnym – grupa
aktorów z Lubuskiego Teatru przyjechała do Kożuchowa.
10.Dzieci w 5 zespołach wychowania przedszkolnego dostały (indywidualnie) upominki
mikołajkowo – świąteczne (pięknie wydane książki + duża czekolada)
Projekt realizuje Przedszkole Miejskie Nr 1 w Kożuchowie i Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kożuchowie

