
Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w gminie Sieradz”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty”

Projekt systemowy „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkołach
Podstawowych” realizowany jest od 01 kwietnia 2014roku  do 31 marca 2015 roku.

Beneficjentem jest Gmina Sieradz.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Jego wartość wynosi 1 112 207,69 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy trzynastu oddziałów

przedszkolnych w pięciu szkołach podstawowych w gminie Sieradz poprzez ich doposażenie

w celu dostosowania do potrzeb dzieci w szczególności 3 i 4-letnich.

W trzynastu oddziałach przedszkolnych  zaplanowano szereg działań mających na celu

stworzenie optymalnych warunków pozwalających na objęcie edukacją dzieci w wieku

przedszkolnym.

Projekt obejmuje trzy grupy działań:

1. Organizację placów zabaw

2. Dostosowanie pomieszczeń

3. Wyposażenie

W ramach pierwszego zadania wykonane zostaną place zabaw z bezpieczną nawierzchnia

i zabawkami, w szkołach w Charłupi Małej, Kłocku, Chojnem, Dąbrowie Wielkiej i Rzechcie.

W ramach projektu zostały dostosowane toalety dla dzieci i personelu, z uwzględnieniem

potrzeb danego oddziału przedszkolnego. Przewidziano zakup umywalek, podestów, luster,

podajników na mydło, suszarek do rąk i wielu innych. W niektórych szkołach zaszła potrzeba

wymiany stolarki okiennej i drzwiowej co już zostało wykonane.

Dzięki realizacji projektu udało się każdą salę przedszkolną wyposażyć komputery

z oprogramowaniem, drukarki, skanery, projektory multimedialne, tablice interaktywne,

ekrany, kopiarki, wiele pomniejszego sprzętu RTV i audiowizualnego. W ramach

wyposażenia oddziałów przedszkolnych nasze szkoły wzbogaciły się o wyposażenie

do utrzymania czystości w pomieszczeniach a także o meble (tj. stoły, krzesła, szafki, szafki

na pościel, szafki ubraniowe, regały, pufy. Zakupiono również meble dla nauczycieli (biurka
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i krzesła). Ponadto zorganizowano szatnie bezpośrednio przy salach przedszkolnych.

Zakupiono nowe zabawki, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne. Sale zostały

wyposażone w elementy zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi –

w zależności od potrzeb zabezpieczono grzejniki, zamontowano zabezpieczenia kątowe

mebli i inne. Ogółem szczegółowy budżet projektu zawiera ponad 743 pozycje co świadczy

o skali projektu.

Poprzez realizację projektu znacząco uległy poprawie warunki wychowania przedszkolnego

w Gminie Sieradz.

Projekt zostanie rozliczony do końca marca 2015r.


