
 

Nowa jakość edukacji
 w Integracyjnym Przedszkolu 

Krasnala Hałabały 



 

Gmina Wielopole Skrzyńskie realizuje 
projekt pn. „Nowa jakość edukacji 

w Integracyjnym Przedszkolu Krasnala 
Hałabały”,

dofinansowany w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020, Priorytet IX Jakość edukacji 
i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 

Rozwój edukacji przedszkolnej.



 

Czas trwania projektu 

.

W tym wsparcie bezpośrednie 
dla uczestników projektu 
od 1 września 2018 roku 
do 30 czerwca 2019 roku. 

Od 2 lipca 2018 roku  do 31 lipca 2019 roku.



 

Wartość projektu 

.

- otrzymane dofinansowanie
 1 079 894,40 zł - środki UE,

- natomiast 120 000,00 zł to 
środki własne 

(wkład budżetu gminy m.in. 
poprzez udostępnienie sal 

i wkład prywatny).

Wartość projektu wynosi: 1 199 894,40 zł,



 

Grupa docelowa 

.       Projekt skierowany jest do dzieci w wieku od 3 
do 6 lat, zamieszkałych w woj. podkarpackim, 

w Gminie Wielopole Skrzyńskie, które z uwagi na 
niskie dochody, czynniki społeczne i geograficzne 

pozbawione są dostępu do edukacji przedszkolnej 
i w związku z tym równych szans rozwoju. 

      



 

Założenia 

. 

      Założeniem projektu jest także bezpośrednie 
wsparcie 180 dzieci poprzez rozszerzenie oferty 

edukacyjnej dostosowanej do potrzeb dzieci w tym 
osób niepełnosprawnych. 



 

Cel projektu

. Głównym celem realizowanego projektu  było zwiększenie liczby 
miejsc przedszkolnych  poprzez uruchomienie 4 dodatkowych 

oddziałów integracyjnych Przedszkola Integracyjnego  
w Wielopolu Skrzyńskim usytuowanych przy 

Szkołach Podstawowych w:

dla 80 dzieci w tym 40 dziewczynek,  a także stworzenie dodatkowej, rozszerzonej 
oferty edukacyjnej dla łącznej liczby 180 dzieci w tym 90 dziewczynek 

uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego. 

● Broniszowie,

● Nawsiu,

● Gliniku,

● Brzezinach,



 

Projekt obejmuje:

. - remont sal dydaktycznych,

- zakup wyposażenia tj. meble, wykładziny, sprzęt multimedialny, 
zabawki edukacyjne i pomoce dydaktyczne niezbędne do 
funkcjonowania nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych,

- zakup wyposażenia kuchni, w której we własnym zakresie 
przygotowywane są posiłki dla dzieci dostosowane do ich potrzeb,

- zatrudnienie 2 dodatkowych osób do przygotowania  posiłków,

- zakup samochodu dostawczego do przewozu posiłków do 
utworzonych oddziałów przedszkolnych,



 

Projekt obejmuje:

.- zapewnienie 8 godzinnej opieki przedszkolnej, sprawowanej przez  
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

- zapewnienie opieki psychologa dla uczestników projektu,

- sfinansowanie wyprawki przedszkolaka dla 180 dzieci,

- wzbogacenie ofert przedszkola o liczne zajęcia dodatkowe takie 
jak: logorytmiczne, manualne, gimnastyczne oraz taneczne,

- sfinansowanie atrakcji dla dzieci w formie imprez integracyjnych 
(Dzień Dziadków, Mikołajki, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka) 
oraz wyjazdów (kino, teatr, zagroda edukacyjna),



 

Projekt obejmuje:

.
- dofinansowanie wyżywienia dzieci tzw. wkład do kotła – 50% 
kosztów ponoszą rodzice,

- zakup środków czystości dla nowo powstałych oddziałów,

- dofinansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej oraz 
ogrzewania,

- zakup naczyń - zestawów obiadowych dla dzieci (zastawa + 
sztućce),

- sfinansowanie wynagrodzeń bezpośrednio zaangażowanej kadry 
pedagogicznej i częściowe dofinansowanie wynagrodzeń obsługi 
w formie dodatków specjalnych.



 

Zaplecze kuchenne

.
       Samorządowe Przedszkole Integracyjne im. Krasnala 

Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim dysponuje nowoczesnym 
zapleczem i wyposażeniem kuchennym oraz odpowiednią, 

doświadczoną kadrą, która zapewnia właściwą jakość 
przygotowywanych posiłków dostosowanych do wieku dzieci czy 

ich szczególnych wymagań.

       



 

Zaplecze kuchenne

.    

        W przeszłości korzystaliśmy z usług kateringowych, jednak 
ich  dostosowanie do potrzeb przedszkolaków nie było 

zadowalające. 

Szkoły Podstawowe nie dysonują zapleczem kuchennym 
i odpowiednim sprzętem, który pozwala na przygotowanie 

posiłków dla dzieci, dlatego zakupiono samochód 
i zlecono przygotowywanie posiłków we własnym zakresie 

w funkcjonującym przedszkolu bez zamawiania usługi  
z zewnątrz.



 

Zakup samochodu dostawczego

.

. 

W ramach realizacji projektu zakupiono samochód dostawczy marki 
Fiat Doblo Cargo.

Wartość zakupu nowego pojazdu to 64 206,00 zł, w tym 
otrzymane w ramach realizowanego projektu dofinansowanie 
wyniesie  90% wartości.



 

Zakup samochodu dostawczego

.

Nowy pojazd służy do przewozu posiłków 
przygotowywanych we własnym zakresie w siedzibie 

Przedszkola Integracyjnego w Wielopolu Skrzyńskim do 
nowo powstałych oddziałów przedszkolnych.



 

Wyposażenie kuchni

.

 Kuchnia, w której przygotowywane są posiłki wyposażona 
została w profesjonalny sprzęt tj. piec konwekcyjny, 

szatkownicę do warzyw, krajalnicę, robot kuchenny z funkcją 
blendera oraz maszynkę do mielenia mięsa.



 

Wyposażenie kuchni

.

 W celu przewozu posiłków zakupiono wyposażenie kuchni 
niezbędne do transportu żywności tj. pojemniki termoizolacyjne, 

bemary oraz termosy.



 

Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej im Sybiraków w Nawsiu

.

Zakupiono stoliki, krzesełka szafki i kąciki tematyczne 
dostosowane do potrzeb dzieci, wykładzinę. 



 

.

Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej im Sybiraków w Nawsiu

Zakupiono zabawki edukacyjne. 



 

.

Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej im Sybiraków w Nawsiu

 Sprzęt multimedialny:

- monitor interaktywny z wbudowanym 
komputerem,

- aplikacja „Magiczny Dywan” aparat 
oraz sprzęt nagłośnieniowy.



 

.

Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w Gliniku

Zakupiono stoliki, krzesełka szafki i kąciki tematyczne 
dostosowane do potrzeb dzieci.  



 

.

Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w Gliniku

Zabawki edukacyjne 



 

.

Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w Gliniku

 Sprzęt multimedialny:

- monitor interaktywny z wbudowanym komputerem,

- aplikacja „Magiczny Dywan”, aparat fotograficzny i sprzęt nagłośnieniowy.



 

.

Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie 

Zakupiono stoliki, krzesełka szafki i kąciki tematyczne 
dostosowane do potrzeb dzieci. 



 

.

Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie 

Zabawki edukacyjne 



 

.

Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie 

 Sprzęt multimedialny:

- monitor interaktywny z wbudowanym 
komputerem,

- aplikacja „Magiczny Dywan”, aparat 
fotograficzny i sprzęt nagłośnieniowy.



 

.

Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej im. mjra Ludwika Marszałka Zbroi w Brzezinach 

Zabawki edukacyjne 



 

.

Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej im. mjra Ludwika Marszałka Zbroi w Brzezinach 

Zakupiono stoliki, krzesełka szafki i kąciki tematyczne 
dostosowane do potrzeb dzieci.  



 

.

Wyposażenie oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej im. mjra Ludwika Marszałka Zbroi w Brzezinach 

 Sprzęt multimedialny:

- monitor interaktywny z wbudowanym 
komputerem,

- aplikacja „Magiczny Dywan”, aparat 
fotograficzny i sprzęt nagłośnieniowy.



 

.

Sprzęt multimedialny 

 Zakupiony dla oddziałów przedszkolnych sprzęt multimedialny 
wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem diagnostyczno-

terapeutycznym  i edukacyjnym dostosowanym do wieku 
przedszkolaków jest niezbędny do prowadzenia zajęć, a także 

podczas spotkań z rodzicami (prezentacja zdjęć, prac 
przedszkolaków, wyjazdów, itp.)



 

Dla 180 dzieci objętych wsparciem zakupiono 
wyprawkę przedszkolaka złożoną z rożnego 
rodzaju farb, kredek, papieru, kolorowanek, 

pisaków, bloków itp.

Wyprawka przedszkolaka



 

Nowy sprzęt i wyposażenie, a także 
dodatkowe pomoce dydaktyczne mają 

pozytywnie wpłynąć na jakość edukacji 
i ułatwić  zdobywanie wiedzy

 i umiejętności dzieciom uczestniczącym 
w projekcie, a także usprawnić pracę kadry 

zaangażowanej w realizację zadania.



 

.
Realizacja projektu przyczyni się do 

upowszechnienia dostępu do odpowiedniej 
jakości oferty edukacji przedszkolnej, 

opracowania oraz wdrożenia wzbogaconego 
programu edukacyjnego wspierającego 
indywidualny rozwój psycho-fizyczny 

i intelektualny  dzieci.



 

.

Dziękuję za uwagę 
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