
 

 

Gmina Niegowa  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

dla Osi Priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1. Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości 

edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 

dla poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

realizuje projekty współfinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego pod nazwą „Rozwojowe Przedszkole Publiczne w Niegowie” oraz                    

„Małe Przedszkole w Sokolnikach” 

 

Projekt „Rozwojowe Przedszkole Publiczne w Niegowie”  jest realizowany od dnia  01 lipca  2019 r. 

do 31 sierpnia 2020 r. w Przedszkolu Publicznym w Niegowie, przy czym działanie związane                               

z bieżącym funkcjonowaniem nowopowstałego oddziału przedszkolnego realizowane będzie od                       

01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020r. z zachowaniem dwuletniego okresu trwałości projektu. 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez trwałe utworzenie 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla grupy 22 dzieci wraz z adaptacją, dostosowaniem                   

i doposażeniem sali zamiejscowego oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Szkole Podstawowej 

w Niegowie. 

Kolejnym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez wydłużenie godzin 

pracy Przedszkola w Niegowie, które jest czynne od godziny 6.30 do godzin 17.30. 

Jedna nauczycielka   uzupełni swoje kwalifikacje zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 

przedszkola. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 417.687,50 zł 

Kwota dofinansowania uzyskanego w ramach EFS: 355.034,37 zł. 

 

W ramach projektu zaadaptowano i doposażono pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Niegowie 

dla potrzeb zamiejscowego oddziału przedszkolnego. 

Zamontowano  przeszkloną ściankę oddzielającą uczniów szkoły podstawowej od przedszkola, 

wykonano malowanie pomieszczeń przedszkola, wyłożono w salach oraz w szatni elastyczną 



wykładzinę. Oddział zamiejscowy został kompleksowo doposażony w meble, zabawki i gry, dywan, 

dekoracje ścienne. 

Zakupiony został laptop oraz wielofunkcyjne urządzenie drukujące kolorowe. 

Dla młodszych dzieci oraz da chętnych korzystających z wydłużonego czasu pracy przedszkola 

przystosowany został lokal w siedzibie przedszkola. Dzieci mogą przebywać w przedszkolu od 

godziny7.30 do godz. 17.30. 

Przedszkole zostało wyposażone  materace, śpiworki, szafę do przechowywania pościeli oraz gry                        

i zabawki. 

 

Projekt „Małe Przedszkole w Sokolnikach”   jest realizowany od dnia  01 lipca  2019 r. do                         

30 czerwca 2020r. w Przedszkolu Publicznym w Sokolnikach wchodzącym  skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Sokolnikach. 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych 

miejsc wychowania przedszkolnego dla grupy 11 dzieci poprzez utworzenie dodatkowego oddziału   

w Przedszkolu Publicznym  w Sokolnikach wraz z adaptacją, dostosowaniem  i wyposażeniem sali dla 

potrzeb nowej grupy  przedszkolnej 

Kolejnym celem projektu jest rozszerzenie oferty  edukacyjnej przedszkola o dodatkowe zajęcia 

wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, takie jak zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 

neurologopedyczne. 

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 150 237,50  zł 

Kwota dofinansowania uzyskanego w ramach EFS: 127.701,87 zł. 

 

W ramach projektu  Małe Przedszkole w Sokolnikach od 2 września został utworzony dodatkowy 

oddział przedszkola da 11 dzieci.  

 W ramach prac remontowych połączono dwie małe sale, dzięki czemu uzyskano lokal dla nowej 

grupy dzieci, wykonano malowanie sal przedszkolnych, wymieniono podłogi na elastyczną 

wykładzinę PCV, wstawiono drzwi aluminiowe dzielące sale przedszkolne, zakupione zostały 

podstawowe meble umożliwiające funkcjonowanie nowej grupy przedszkolnej.  

Od stycznia uruchomione zostały zajęcia dodatkowe dla dzieci, które zostaną zrealizowane są w ilości 

po 20 godzin do końca czerwca 2020 roku. 



 W najbliższym czasie do przedszkola zostanie zakupione pozostałe wyposażenie zaplanowane w 

ramach projektu, tj. różnego rodzaju zestawy piankowych klocków, zabawki i gry, dekoracje ścienne, 

wyposażenie służące rozwijaniu aktywności ruchowej, muzycznej, plastycznej i teatralnej. 

Zakupiony zostanie nowoczesny monitor interaktywny, laptop oaz kolorowa drukarka  co w znaczny  

sposób podniesie jakość oferty edukacyjnej skierowanej do dzieci. 

 


