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INFORMACJE O PROJEKCIE 

„Bo przedszkole uczy, bawi nas- dołącz do Europejskiej Akademii Dziecka w Dzierżoniowie” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

I. Nowe miejsca przedszkolne - Uruchomienie 30 nowych miejsc przedszkolnych  

Okres realizacji: 1.09.2020r. – 31.08.2021r.  

W tym okresie pobyt dziecka w przedszkolu finansowany jest ze środków projektowych oraz  
rodziców/opiekunów prawnych (290,00zł/m-c) 

 Kto może skorzystać: 

dzieci w wieku przedszkolnym,  

Kryteria rekrutacji  

Kryteria obowiązkowe: 

- wiek przedszkolny 3-6 lat, w uzasadnionych przypadkach 2,5 latki 

- zamieszkanie na obszarze powiatu dzierżoniowskiego  

Kryteria dodatkowe (można zdobyć maks. 40 punktów) 

a) zamieszkanie na terenach wiejskich – 15 pkt; 

b) status rodzica/opiekuna na rynku pracy: osoba powracająca na rynek pracy po urodzeniu 
dziecka - 10 pkt.  

c) orzeczenie o niepełnosprawności - 15 pkt.  

II. Zajęcia dodatkowe dla 50 dzieci  

Kto może skorzystać: 

uczestniczyć w zajęciach mogą wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, w tym 
uczestniczące w projekcie w ramach zadania 1 „Uruchomienie 30 nowych miejsc 
przedszkolnych” zgodnie ze zgłoszonymi i zdiagnozowanymi potrzebami. 

Zadania w ramach projektu: 

Z1  Uruchomienie 30 nowych miejsc przedszkolnych; 1.08.2020r. – 31.08.2021r.  
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Finansowanie: Środki projektowe oraz opłaty rodziców/opiekunów prawnych stanowiące 
wkład własny do projektu – 290,00 zł 
 
Z2  Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla 40 dzieci – 
1.08.2020r. – 30.07.2022r.  
W 100% finansowane  w ramach projektu 
 
Z3  Dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dla 40 dzieci – 1.08.2020r. – 
30.07.2022r.  
W 100% finansowane  w ramach projektu 
 
Z4  Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne 
niezbędne na rynku pracy dla 50 dzieci – 1.08.2020r. – 30.07.2022r.  
W 100% finansowane  w ramach projektu 
 
Z 5 Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 1.08.2020r. – 
30.07.2022r.  
Finansowane w ramach projektu i wkładu własnego. 

 

  


