
 

Gmina Gietrzwałd rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI MOGĄ 

OSIĄGNĄĆ WSZYSTKO O CZYM MARZĄ!”  

Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, w ramach działania 2.1 Zapewnienie równego 

dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych tj. porozumiewanie się w języku obcym, 

kompetencje społeczne, inicjatywność, przedsiębiorczość, kreatywności u 184 dzieci w wieku 

przedszkolnym (2,5-6 lat) z 3 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Sząbruku, Gietrzwałdzie, 

Biesalu z gminy Gietrzwałd w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2020 r. poprzez realizacje minimum 

dwóch rodzajów zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla dzieci przez 19 miesięcy, podniesienie 

kompetencji 11 nauczycielek, 3 opiekunek (kadra wspierająca) i warsztaty dla 130 rodziców. 

GRUPA DOCELOWĄ SĄ: 

- 100% dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkoli: 

60 dzieci w Gietrzwałdzie, 80 dzieci w Sząbruku, 44 dzieci w Biesalu. 

- Nauczyciele i opiekunowie: 

3 nauczycieli i 1 opiekun zatrudnionych w Gietrzwałdzie, 5 nauczycieli i 2 opiekunów zatrudnionych w 

Sząbruku, 3 nauczycieli zatrudnionych w Biesalu. 

- Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli: 

40 rodziców dzieci z przedszkola w Gietrzwałdzie, 60 rodziców dzieci z przedszkola w Sząbruku, 30 

rodziców dzieci z przedszkola w Biesalu. 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU: 

I. SZKOLENIE WEWNĘTRZNE DLA KADRY 

„KOMPETENCJE KLUCZOWE W TEORII I W PRAKTYCE” 48 H 

II.  WARSZTATY DLA RODZICÓW 

Cykl 12 godzin- ok. 6 spotkań 

Do wyboru 3 z 4 tematów:  Zabawy kreatywne, Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z emocjami, 

Normy i zasady w życiu dziecka i ich rola w wychowaniu, Odpowiednie żywienie i aktywność fizyczna 

dziecka. 

UWAGA: Zapewnimy w trakcie warsztatów opiekę nad dziećmi 

Miejsce realizacji działań: przedszkole w Sząbruku, Biesalu i Gietrzwałdzie 

III. WSPARCIE DLA DZIECI  

W PRZEDSZKOLU W GIETRZWAŁDZIE: 



 Zajęcia dodatkowe z ROBOTYKI dla chętnych 

 Zajęcia dla dzieci w ramach pobytu w przedszkolu prowadzone przez nauczycieli: 

zajęcia artystyczno – kreatywne, zajęcia przyrodniczo – eksperymentalne, warsztaty kulinarne. 

 Doposażenie placówki: 2 komputery, 1 tablica interaktywna z projektorem, urządzenie 

wielofunkcyjne. 

W PRZEDSZKOLU W BIESALU: 

 Zajęcia dodatkowe z ROBOTYKI dla chętnych 

 Zajęcia dla dzieci w ramach pobytu w przedszkolu prowadzone przez nauczycieli: zajęcia 

artystyczno – kreatywne, zajęcia przyrodniczo – eksperymentalne,  

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI- projekt edukacyjny 

 Doposażenie placówki: komputer, zestaw głośników do komputera, projektor, tablica 

interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner), interaktywna pomoc edukacyjna, 

pomoce dydaktyczne na poszczególne zajęcia, zabawki na plac zabaw: piaskownica-stół wodny, 

wciągarka, waga do piasku, tablica do pisania kredą,  huśtawka ważka lub sprężynowiec, tablica 

do gry w kółko i krzyżyk.  

W PRZEDSZKOLU W SZĄBRUKU: 

 Zajęcia dodatkowe z ROBOTYKI dla chętnych 

 Zajęcia dla dzieci w ramach pobytu w przedszkolu prowadzone przez nauczycieli: zajęcia 

artystyczno – kreatywne, zajęcia przyrodniczo – eksperymentalne, zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze, zajęcia z języka angielskiego, warsztaty kulinarne, kreatywne konstrukcje, zajęcia 

prowadzone metodą Weroniki Sherborne „Poznaję świat, poznaję innych, poznaję siebie”. 

• Doposażenie placówki: 3 komputery z zestawami głośników, 2 tablice interaktywne z 

projektorami, projektor i ekran elektryczny, urządzenie wielofunkcyjne, zabawki na plac zabaw: 

wciągarka/waga do piasku,  huśtawka ważka (równoważnia) lub sprężynowiec, tablica do gry w 

kółko i krzyżyk, zjeżdżalnia, pomoce dydaktyczne, zabawki na poszczególne zajęcia. 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU: 

Projekt trwa dwa lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020: 

REKRUTACJA – wrzesień 2018 rok i 2019 rok 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW - październik 2018 – styczeń 2019 rok 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI – październik – czerwiec 2018/2019 i 2019/2020 rok 

WARSZTATY DLA RODZICÓW - październik – czerwiec 2018/2019 i 2019/2020 rok 

KRYTERIA REKRUTACJI: 

KRYTERIA DOSTĘPU: 

- DZIECI zakwalifikowanie do oddziałów przedszkolnych w  Zespołów  Szkolno-Przedszkolnych  w 

Gietrzwałdzie/ Sząbruku/Biesalu  I  ich i  RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI, 

- miejsce zamieszkania dzieci i rodziców woj. warmińsko- mazurskie, 



- wiek dziecka od 2,5 do 6 lat, 

Wsparcie dla nauczycieli i kadry wspierającej pracujących w ww. oddziałach przedszkolnych. 

KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA (w przypadku nadmiaru zgłoszeń do przedszkola): 

Dzieci: dzieci z niepełnosprawnścią-2 pkt, dzieci, które już kontynuują edukację przedszkolną-1 pkt.  

Rodzice: brak świadomości rodzica nt. niewłaściwych zachowań dziecka (np. agresja, alienacja)- nauczyciel 

wypełni formularz oceniający zachowanie dziecka-1 pkt. 

ROBOTYKA-  zajęcia  dla chętnych, w przypadku nadmiaru zgłoszeń kryterium pierwszeństwa dla dzieci z 

zainteresowaniami  tymi zajęciami- na podstawie opinii nauczycieli.  

DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIATACH POSZCZEGÓLNYCH 

SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI LUB W BIURZE PROJEKTU W TERMINIE: 

- DZIECI:  DO 5 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 

- RODZICE: DO 19 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: formularze zgłoszeniowe do projektu i załącznik w wersji 

elektronicznej i papierowej są dostępne w biurze projektu i u asystentów koordynatora 

poszczególnych przedszkoli. 

BIURO PROJEKTU: Urząd Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, 11 – 036 Gietrzwałd 

Telefon: 895241900 email: kreatywne.przedszkolaki@gietrzwald.pl 

 

 


