
 

 

 

 

Poddziałanie 10.02.01 Wychowanie przedszkolne  

Konkurs nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-119/17 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 

Ostateczna 

kwota 

wnioskowanego 

dofinansowania 

(w zł) 

Koszt całkowity 

projektu (w zł) 
Opis projektu 

1. 
Gmina Sępólno 

Krajeńskie  
Nasze przedszkola 354 513,75 417 075,00 

Projekt zakłada utworzenie 2 dodatkowych oddziałów wielogodzinnych w 2 
przedszkolach, dla 50 dzieci, na terenie Sępólna Krajeńskiego: w GP Nr 1 z 
Oddziałem Integracyjnym oraz w GP Nr 2 (tu siedzibą oddziału będą 
pomieszczenia w SP nr 3 prowadzonej przez gminę Sępólno Krajeńskie). 
Wartości docelowe wskaźników produktu:- liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanego w programie (WLWK) - liczba 
nowoutworzonych miejsc w istniejącej bazie oświatowej - szt. 50; - liczba dzieci 
objętych zajęciami dodatkowymi w celu podniesienia jakości edukacji 
przedszkolnej - liczba osób - 50; - liczba dzieci objętych w ramach programu 
zajęciami dodatkowymi zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji 
przedszkolnej (WLWK) - zajęcia logopedyczne - liczba osób - 15; Grupa 
docelowe to dzieci w wieku przedszkolnym (3 i 4 - letnie I gr., 5 - 6 letnie II gr.), 
zamieszkałe na terenie Gm. Sępólno Krajeńskie, wyłonione w rekrutacji 
dodatkowej (uzupełniającej) do ww. przedszkoli. W razie rezygnacji rodziców 
dzieci z udziału w projekcie, utworzona zostanie lista rezerwowa. Podstawowe 
zadania projektowe to: - adaptacja i dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb 
nowotworzonych oddziałów przedszkolnych, - zakup pomocy dydaktycznych 
do realizacji zajęć, sprzętu TIK, oprogramowania, urządzenia audio., - zakup i 
montaż wyposażenia: mebli, szatni, wykładzin, sprzętów, tablic, doposażenie 
kuchni, zakup element. pl. zabaw, - zapewnienie działalności bieżącej: 
wynagrodzeń nauczycieli dla realizacji podstawy programowej oraz realizacji 
zajęć podnoszących jakość edukacji przedszkolnej, nauczycieli specjalistów 
zwiększających szanse edukacyjne dzieci (zajęcia logopedyczne), a także 



 

wynagrodzeń personelu, - zakup materiałów szkolnych dla potrzeb realizacji 
zajęć, - zakup środków czystości, zestawów sprzątających i innych sprzętów do 
utrzymania czystości i higieny w pomieszczeniach, - zakup materiałów 
biurowych dla zarządzania projektem, - zarządzanie projektem. Gmina Sępólno 
Kraj. zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu 
miejsc wychowania przedszkolnego, przez okres co najmniej 2 lat od daty 
zakończenia projektu określonego w umowie o dofinansowanie. Projekt będzie 
realizowany w okresie 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r. Kryterium dostępu B.1.4. 

2. Gmina Inowrocław 

Rozwój przedszkola 

szansą na dobry 

start małego 

dziecka 

102 000,00 120 000,00 

Celem projektu jest zwiększenie miejsc przedszkolnych (cel szczegółowy 1). 
Zostanie on osiągnięty poprzez stworzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Gminy Inowrocław w istniejącej 
bazie oświatowej tj. budynku Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi 
im. M. Kopernika w Sławęcinku. Działaniem uzupełniającym w ramach projektu 
jest rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse 
edukacyjne dzieci i wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Finansowanie 
bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego 
odbywać się będzie z dotacji budżetu gminy. Część dotacji gminnej będzie 
stanowiła wkład finansowy własny budżetu projektu (tj. 15% wartości 
projektu). Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, 
mieszkające na terenie wiejskim. Zadania projektowe: 1.Utworzenie 40 miejsc 
wychowania przedszkolnego w ramach OWP. W ramach projektu przewidziano 
zakup mebli, wyposażenia, sprzętu TIK, oprogramowania, pomocy 
dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do 
rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy 
dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego 
projektowania oraz współfinansowanie działalności bieżącej przedszkola. 2. 
Zajęcia dodatkowe dla dzieci – W ramach projektu rozszerzona zostanie oferta 
przedszkola o zajęcia logopedyczne oraz zajęcia stymulujące rozwój 
psychoruchowy. W zajęciach weźmie udział 23 dzieci. Do prowadzenia zajęć 
dodatkowych zostaną zatrudnieni nauczyciele pracujący w przedszkolu. Do 
zajęć zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt i narzędzia 
dostosowane do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją 
uniwersalnego projektowania. 



 

3. 
Gmina Rojewo 

(powiat inowrocławski) 

Rozwój przedszkola 

samorządowego 

szansą na dobry 

start małego 

dziecka  

483 933,32 569 333,32 

Projekt ma na celu zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz 
rozszerzenie oferty eduk poprzez utworzenie 2 nowych OP Publicznego 
Samorządowego Przedszkola Akademia Przedszkolaka: - 1 OP (25miejsc) w 
Rojewie w okresie 1.09.2017-31.08.2018; -1 OP w Ściborzu (12miejsc) w 
okresie 1.09.2018-31.08.2019 oraz 1 OP przy SP w Rojewicach (13miejsc) w 
okresie 1.09.2018-31.08.2019 i realizację następujących zadań: - utworzenie 
nowych OP (1x25, 1x12 i 1x13miejsc) i doposażenie istniejącej infrastruktury; - 
realizację zajęć rozwijających, specjalistycznych; - doskonalenie kompetencji 
nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej. W ramach projektu będą 
prowadzone dodatkowe zajęcia grupowe (łącznie 50 osób) logopedyczne i 
rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, a także indywidualne zajęcia 
wczesnego wspomagania rozwoju (łącznie 4 dzieci), określone w wyniku  
przeprowadzonej i zatwierdzonej przez organ prowadzący w VII.2017 r. 
diagnozy. Ponadto, nauczycielki zatrudnione w OP podniosą swoje 
kompetencje w ramach szkoleń z zakresu pedagogiki specjalnej. Projekt zgodny 
jest z zapisami i celami szczegółowymi RPO WK-P oraz SzOOP dla danego 
działania/poddziałania, a także ze strategią ORSG Powiatu Inowrocławskiego. 
Wsparciem zostanie objętych łącznie 50 uczestników, w tym 25K i 25M oraz 3 
nauczycielki (3K). Grupę docelową stanowi PSP Akademia Przedszkolaka, 
oddziały w Rojewie i Ściborzu oraz OP przy SP w Rojewicach. Projekt 
odpowiada na zdiagnozowane problemy: zbyt mała liczba dostosowanych 
miejsc przedszkolnych oraz niewystarczający poziom świadczonych usług. 
Konieczność realizacji zajęć dodatkowych wynika z potrzeby wyrównania szans 
edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich i niwelowania różnic edukacyjnych 
wynikających ze specyfiki miejsca zamieszkania i związanym z nią brakiem 
alternatywnych form rozwoju. Zgodnie z zał.38 do RK, w wiejskiej G. Rojewo 
odsetek dzieci objętych opieką przedszk wynosi 57,1%. Wnioskodawca 
zapewnia rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse 
edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty, a w ramach 
wsparcia na rzecz nauczycieli będą realizowane działania służące poprawie 
kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej. 

4. Gmina Miasta Rypin Przedszkole Jutra 349 564,77 411 252,77 

Gmina Miasta Rypin jest OP dla 3 przedszkoli miejskich, które w roku szkolnym 
2015/16 oferowały 513 miejsc. To za mało na dzień 01.09.2016r. (zmiany w 
prawie oświatowym, przesunięcie obowiązku szkolnego na 7 lat).  Analiza 
obecnej i w 5-letniej perspektywie sytuacji demograficznej wymusiła na JST 
konieczność utworzenia 40 dodatkowych miejsc, po adaptacji pomieszczeń w 
SP nr 1- na potrzeby dwóch oddziałów. W ramach projektu EFS będzie 



 

finansowanie prowadzenia 2 oddz przedszkolnych – 9-cio godzinnych. W 
każdym oddziale 20 dzieci, jedna grupa 3-4-latki, druga grupa 5-6-latki. W tym 
celu niezbędne zatrudnienie 3 nauczycieli w pełnym wymiarze i 5 na kilka 
godzin oraz 2 pomocy nauczyciela. W ramach zajęć planowane są wyjazdy 
edukacyjne uczniów: jeden do planetarium finansowany z wkładu własnego 
JST. Wsparcie w projekcie otrzymają dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. W wyniku przeprowadzonej diagnozy zorganizowano zajęcia 
specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i 
socjoterapeutycznych. Poprowadzą je specjaliści. Czterech nauczycieli wyraziło 
potrzebę podniesienia kompetencji w obszarze pracy z dziećmi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych oraz w zakresie nauki kodowania i wykorzystanie 
technik ICI w pracy z dziećmi (kursy doskonalące). Finansowanie działalności 
nowo utworzonych 40 miejsc przedszkolnych ze środków EFS będzie odbywało 
się przez okres 12 m-c tj. od 01.09.2016r. do 31.08.2017r.  

5 
Gmina Papowo Biskupie 

(powiat chełmiński) 
Wesołe przedszkole 137 990,49 162 341,76 

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa ogólnego na terenie 
gminy Papowo Biskupie poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych i 
wyrównanie szans edukacyjnych dla 75 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy 
Papowo Biskupie w okresie od 01.09.2018 - 31.08.2019. Wsparciem objętych 
zostanie 75 dzieci z terenu gminy Papowo Biskupie oraz trzy ośrodki 
wychowania przedszkolnego: w Dubielnie, Zegartowicach i Papowie Biskupim. 
W projekcie zrealizowane zostaną następujące zadania: funkcjonowanie 
ośrodków przedszkolnych, organizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych oraz 
dostosowanie PP do potrzeb dzieci młodszych. W ramach projektu osiągnięte 
zostaną następujące wskaźniki produktu oraz specyficzne dla projektu 
wskaźniki własne wnioskodawcy: 1. Wskaźniki produktu: - Liczba dzieci 
objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 75 osób (40 dziewczynek, 35 
chłopców); - Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w 
programie - 35 miejsc 2. Wskaźniki produktu (specyficzne dla projektu - 
wskaźniki własne wnioskodawcy): - Liczba dzieci korzystających z nowo 
utworzonych miejsc przedszkolnych - 35 osób, - Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego funkcjonujących w okresie realizacji projektu - 35 miejsc; - 
Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych - 75 osób; 



 

6. 
Gmina Świekatowo 

(powiat świecki) 

Razem możemy 

lepiej i więcej 
102 647,06 120 761,25 

Realizacja projektu powiązana jest funduszem EFS (fiszka nr 43). Zapewnienie 
dzieciom w wieku od 3 do 6 lat miejsca w OWP w Świekatowie. Rozszerzenie 
oferty przedszkolnej o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne 
dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. W ramach projektu zostanie 
zwiększona ilość miejsc przedszkolnych o 26. Osiemdziesięcioro dzieci będzie 
uczestniczyć w zajęciach: logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-
kompensacyjnych, gimnastyce korekcyjnej. W tej grupie również zaplanowano 
wczesne wsparcie rozwoju dla 2 dzieci. Natomiast nauczyciele będą mieli 
możliwość podnoszenia kwalifikacji/kompetencji z zakresu pedagogiki 
specjalnej w ramach studiów podyplomowych(1 nauczyciel) oraz 
kursów/szkoleń (4 nauczycieli). 

7. 
Gmina Warlubie 

(powiat świecki) 
Równanie szans 90 784,25 106 805,00 

W chwili obecnej w strukturze oddziałów przedszkolnych przy Szkole 
Podstawowej w Wielkim Komorsku i w bazie lokalowej, którą dysponujemy 
(dwie sale pełnowymiarowe z zapleczem sanitarnym wraz z szatniami) są 
zapewnione miejsca dla 50 dzieci (2 grupy). Sale powstały w ramach działania 
komplementarnego - rozbudowy oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Wielkim Komorsku w ramach konkursu z EFRR nr 
RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 - projekt zakończony. Zapotrzebowanie 
podyktowane jest obserwowanym od kilku lat wzrostem świadomości wśród 
rodziców w zakresie rozumienia rangi wcześnie rozpoczętej edukacji 
przedszkolnej w wyrównywaniu deficytów rozwojowych i zwiększeniu szansy 
sukcesów w późniejszych etapach edukacji. W tym celu w ramach Strategii 
ORSG Powiatu Świeckiego działania PI 10 i cel szczegółowy 2 realizowane będą 
różne działania. W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. planuje się 
zorganizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci 2 grup przedszkolnych (łącznie 48 
dzieci, 26 ch/22 dz) w tym 18 nowych miejsc przedszkolnych, uczęszczających 
do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku: 
zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna oraz w ramach podstawy 
programowej - zajęcia z rytmiki, z wykorzystaniem nowych poznanych w 
trakcie szkoleń metod nauczania. Ponadto w ramach projektu planowane jest 
zatrudnienie pomocy nauczyciela-opiekuna wspomagającego (1 osoba) oraz 
przeszkolenie 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie 
muzykoterapii metodą Rudolfa Labana i Carla Orffa oraz pracę z dziećmi 
metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. W ramach projektu 
przewiduje się także zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych 
do realizacji zajęć dodatkowych i podstawowych. Wszystkie realizowane 
działania są wynikiem przeprowadzonej przez Szkołę w Wielkim Komorsku 



 

diagnozy i stanowią uzupełnienie prowadzonych działań przez oddział przed 
rozpoczęciem projektu. 

8. 
Gmina Gąsawa 

(powiat żniński) 

Upowszechnienie 

wychowania 

przedszkolnego na 

terenie gminy 

Gąsawa 

105 994,66 124 699,60 

Grupą docelową projektu są dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy 
Gąsawa, ośrodek wychowania przedszkolnego (przedszkole samorządowe w 
Gąsawie) oraz nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni przedszkola. 
Realizacja projektu umożliwi pełne wykorzystanie potencjału przedszkola po 
modernizacji co umożliwi stworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz 
poprawę jakości świadczonych usług. W ramach projektu zatrudniony zostanie 
nowy personel (trzy osoby: nauczyciel, asystent i logopeda), podniesione 
zostaną kompetencje kadry dydaktycznej (studia podyplomowe z zakresu 
oligofrenopedagogiki). Poprzez zajęcia logopedyczne, podopieczni przedszkola 
zyskają wsparcie w zakresie ćwiczeń wymowy i komunikacji z otoczeniem, co 
poprawi także relacje z otoczeniem rówieśników a także wpłynie na przyszłe 
szanse rozwojowe. Planowane działania realizowane ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych. Zakres zajęć został dobrany w 
oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb. Zatrudnienie nauczyciela wraz z 
asystentem i logopedą są niezbędne dla realizacji celów projektu, tj. 
zwiększenie liczby oferowanych miejsc w przedszkolu i skuteczne, 
długoterminowe zwiększenie oferty przedszkola. 

9. 
Gmina Lubień Kujawski 

(powiat włocławski) 

Rozszerzenie oferty 

i zwiększenie liczby 

miejsc ośrodka 

wychowania 

przedszkolnego 

oraz przebudowa 

edukacyjnego placu 

zabaw przy ZPO w 

Lubieniu Kujawskim 

na potrzeby 

świadczenia usług 

edukacyjnych 

101 994,00 119 994,00 

Celem projektu będzie zwiększenie dostępności do wychowania 
przedszkolnego poprzez stworzenie dodatkowych 10 miejsc wychowania 
przedszkolnego oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego poprzez 
zorganizowanie dodatkowych zajęć z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz 
kompetencji społecznych. Efektem będzie nabycie przez 60 dzieci kompetencji 
społecznych oraz poprawa ich postawy poprzez uczestnictwo w zajęciach z 
rytmiki oraz gimnastyki korekcyjnej. Grupą docelową są dzieci w wieku 3-5 lat 
mieszkające na terenie Gminy Lubień Kujawski objęte wychowaniem 
przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Lubieniu Kujawskim. Są to 
zarówno chłopcy jak i dziewczynki więc zasada równości płci jest zachowana. 
Do projektu będą mogły przystąpić dzieci z niepełnosprawnościami gdyż nie ma 
barier architektonicznych, które by taki dostęp utrudniły. Dzieci zostaną 
przydzielone do poszczególnych grup zajęciowych po diagnozie 
przeprowadzonej przez nauczycieli po stwierdzeniu potrzeb rozwojowych lub 
deficytów. Dzieci uczą się głównie poprzez zabawę, dlatego też niezbędne 



 

atrakcyjne wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz zabawki. W związku z 
działaniami poprawiającymi ofertę edukacyjną muszą iść także działania 
polegające na wymianie posiadanego wyposażenia, które jest przestarzałe oraz 
jest go za mało dla wszystkich dzieci co zostało potwierdzone w 
przeprowadzonej analizie sytuacji i potrzeb dotyczących wychowania 
przedszkolnego w gminie. Zakupione zostaną meble, żeby wymienić 
przestarzałe i mocno zużyte obecne wyposażenie, a także wyposażyć salę 
lekcyjną która będzie teraz pełniła funkcję oddziału przedszkolnego dla dzieci 
3-5 lat. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne posiadające odpowiednie 
atesty wspierające procesy edukacyjne i poznawcze oraz integrację 
sensoryczną a także zabawki. Projekt będzie realizowany od 01.09.2017 do 
31.08.2018. 

10. 
Gmina Śliwice 

(powiat tucholski) 

Nowoczesne 

przedszkole – 

wykwalifikowana 

kadra 

85 000,00 100 000,00 

Celem projektu jest utworzenie 18 nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego, realizacja zajęć dodatkowych dla 150 dzieci oraz podniesienie 
kompetencji kwalifikacji 7 nauczycieli OWP w Śliwicach do 30.06.2019r. Dzięki 
temu nastąpi zwiększenie w gminie Śliwice dostępności do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej oraz poprawa szans edukacyjnych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym poprzez wsparcie funkcjonowania nowego przedszkola 
zlokalizowanego w Śliwicach, rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o 
zajęcia dodatkowe i zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli. 
Realizacja projektu odpowiada na potrzeby grup docelowych związane z niskim 
poziomem upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Śliwice (w 2015 
r. poziom ten wśród dzieci 3-5 lat wyniósł 67%). Całkowity koszt projektu 
wynosi 100 000,00 zł. Zakres projektu obejmuje: a) sfinansowanie działalności 
18 nowo utworzonych miejsc w OWP w okresie 10 m-cy, tj. od 1.09.2018r. do 
30.06.2019r. b) zakup pomocy dydaktycznych c) prowadzenie zajęć 
dodatkowych dla 150 dzieci z logopedą, pedagogiem specjalnym i 
psychologiem w okresie 10 m-cy, tj. od 1.09.2018r. do 30.06.2019r. d) 
szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kompetencje i kwalifikacje. Realizacja 
projektu skierowanego na wsparcie tworzenia nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego spowoduje rzeczywiste zwiększenie liczby miejsc 
podlegających pod organ prowadzący placówki publiczne, jakim jest Gmina 
Śliwice. Wskaźniki produktu: a) Liczba dzieci objętych w ramach programu 
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji 
przedszkolnej - 150 osób b) Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie - 18 szt. c) Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie - 7 osób Wskaźniki rezultatu: a) Liczba nauczycieli, 



 

którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 
7 osób. 

11. 
Gmina Kikół 

(powiat lipnowski) 

Zajęcia 

logopedyczne 

szansą dla dzieci i 

nauczycieli 

85 212,50 100 250,00 

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. W ramach 
projektu zaplanowano dodatkowe zajęcia logopedyczne dla dzieci oraz 
warsztaty logopedyczne dla nauczycieli. Wskaźniki produktu i rezultatu: Liczba 
nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu - 1, liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 
zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 30, 
liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 42 
szt., liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 1. Działania w 
projekcie: utworzenie i finansowanie bieżącej działalności dwóch 21 
osobowych grup w ramach nowo utworzonego przedszkola, zajęcia dodatkowe 
dla dzieci - zajęcia z zakresu logopedii i logorytmiki, podniesienie kwalifikacji 
nauczyciela - kurs Terapii Behawioralnej. Projekt powiązany z zadaniem 
objętym dofinansowaniem w działaniu RPKP.06.03.01-04-0021/17 polega na 
adaptacji wraz z rozbudową pomieszczeń, które będą spełniać normy 
niezbędne do objęcia opieką przedszkolną dzieci. Projekt zakłada, że 
rozbudowany zostanie budynek Szkoły Podstawowej w Kikole o sale 
dydaktyczne, łazienki, szatnie, holl i klatkę schodową na potrzeby przedszkola. 

12. 

Stowarzyszenie 

Kreatywni Dębowa Łąka 

(powiat wąbrzeski) 

Przedszkole 

niepubliczne 

„Promyczki” 

612 000,00 720 000,00 

Projekt zakłada założenie przez Stowarzyszenie Kreatywni Dębowa Łąka, zwane 
dalej Stowarzyszeniem, przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Dębowa 
Łąka dla 60 dzieci prowadzonego w trzech oddziałach, tj. w Dębowej Łące - 10-
godzinne, w Wielkich Radowiskach - 10-godzinne oraz w Łobdowie - 6-
godzinne. Zaplanowano utworzenie przedszkola spełniającego jak najwięcej 
oczekiwań rodziców, w którym zabawa i nauka będą uzupełniały się wzajemnie 
przynosząc oczekiwane efekty. Głównym celem projektu jest zmniejszenie 
dysproporcji w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego na obszarach 
wiejskich, polegającym na objęciu jak największej liczby dzieci edukacją o 
wysokiej jakości, która pozwoli zlikwidować braki zaobserwowane na terenie 
Gminy Dębowa Łąka. Działania związane z upowszechnieniem edukacji 
przedszkolnej na terenie ORSG Powiatu Wąbrzeskiego są konieczne. Cel ten 
zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie zajęć dzieciom w grupie wiekowej od 
2,5 - 6,0 lat (60 dzieci) na poziomie podstawowym, w tym zajęcia z języka 
angielskiego, logopedii i rytmiki, które wpisują się w realizację podstawy 
programowej. Grupą docelową są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dębowa 
Łąka. Wsparciem objęci będą również nauczyciele w liczbie 5 osób - praca w 



 

tym przedszkolu pozwoli im uzyskać dodatkowe kwalifikacje oraz kompetencje 
w trakcie trwania programu. Podczas trwania projektu zostaną zrealizowane 
zadania: rekrutacja dzieci i nabór kadry, tworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych, szkolenie kadry merytoryczne w ramach projektu. Projekt 
zakłada osiągnięcie następujących wskaźników: dofinansowanie 60 miejsc 
wychowania przedszkolnego oraz wsparcie w ramach programu 5 nauczycieli. 

13. 
Gmina Unisław 

(powiat chełmiński) 

Przygoda Malucha 

– utworzenie 

nowych miejsc 

przedszkolnych na 

terenie Gminy 

Unisław 

1 835 999,99 2 159 999,99 

Celem projektu "Przygoda Malucha -utworzenie nowych miejsc przedszkolnych 
na terenie Gminy Unisław" jest zmniejszenie nierówności w dostępie do 
edukacji przedszkolnej przez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla 180 
dzieci, realizację zajęć dodatkowych dla 200 dzieci oraz podniesienie 
umiejętności i kwalifikacji 5 osób z kadry pedagogicznej w okresie 01.07.2017-
30.09.2018 w 3 OWP: w Unisławiu, Grzybnie  
i Kokocku. Grupę docelową stanowi 200 dzieci w wieku przedszkolnym 
zamieszkujące tereny wiejskie z kujawsko-pomorskiego oraz 5 nauczycieli 
pracujących we wspartych OWP. W projekcie zaplanowano również 
rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe 
zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące 
zdiagnozowane deficyty dla 180 dzieci, dla których utworzono nowe miejsce 
przedszkolne oraz 20 dzieci, które już uczęszczały do OWP. Projekt realizowany 
będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław. 
W ramach projektu zaplanowano działania obejmujące adaptację pomieszczeń, 
dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych 
miejsc wychowania przedszkolnego, zakup i montaż wyposażenia, realizację 
zadań dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do OWP, spotkania 
integrujące dzieci i kadrę pedagogiczną, doskonalenie umiejętności, 
kompetencji lub kwalifikacji zawodowych do pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym, w tym w szczególności z zakresu pedagogiki specjalnej. W 
projekcie realizowane będą wskaźniki: Liczba dzieci objętych w ramach 
programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 
edukacji przedszkolnej: 200 osób, Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie :180, Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie:5, Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu: 5. 



 

14. 
Gmina Nowe 

(powiat świecki) 

Uczymy przez 

zabawę – to rozwój 

i przyszłość każdego 

dziecka 

297 499,99 349 999,99 

Projekt realizowany w okresie 2017.09.01 do 2019.07.31 Cel główny: Wzrost 
kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie 
dysfunkcji utrudniających naukę u 142 przedszkolaków Przedszkola 
Samorządowego w Nowem oraz trwała poprawa jakości usług edukacyjnych 
placówki poprzez podniesienie kwalifikacji 13 nauczycieli, a także doposażenie 
przedszkola w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zaplanowano następujące 
zadania projektowe: 1. Zajęcia logopedyczne prowadzone indywidualnie lub 
zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń. 2. Korekta wad 
postawy zajęcia w grupie. Patologią wieku dziecięcego są wady i zaburzenia 
statyki, stanowią obecnie poważny problem społeczny, dlatego wszelkie 
działania w zakresie kompensacji, korekcji i profilaktyki są pożądane. 3. Zajęcia 
z psychologiem, zajęcia indywidualne korekcyjno-kompensacyjne, kształcenia 
specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju. 4. Indywidualne zajęcia z 
dzieckiem z orzeczeniami PPP - metodą Weroniki Sherborne . 5. Terapia 
pedagogiczna dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajęciami 
zostaną objęte dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi 
deficytami rozwojowymi, z zaburzeniami sensorycznymi posiadające 
orzeczeniami PPP. Wszystkie zaplanowane działania i formy wsparcia wynikają 
z przeprowadzonej w przedszkolu diagnozy. Efektem realizacji projektu będą 
m.in. podniesienie kompetencji kluczowych dzieci, zwiększenie częstotliwości 
wykorzystywania nowoczesnych środków dydaktycznych w codziennej 
praktyce, poprawa wyników diagnozy dzieci przedszkola objętego projektem, a 
także trwała poprawa jakości zajęć prowadzonych w przedszkolu objętym 
projektem. Wszystkie przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą 
stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem projektu, a 
skala działań prowadzonych w okresie 12 miesięcy przed realizacją projektu nie 
ulegnie zmniejszeniu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poddziałanie 10.01.01 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT 

Konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-120/17 

 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 

Ostateczna 

kwota 

wnioskowanego 

dofinansowania 

(w zł) 

Koszt całkowity 

projektu (w zł) 
Opis projektu 

1. Gmina Miasta Toruń 

Toruńskie 
przedszkolaki - 

kreatywne dzieciaki 
 
 

2 204 332,51 2 593 332,37 

Celem projektu jest utworzenie 225 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 
podniesienie kwalifikacji zawodowych 48 nauczycieli wychowania przedszkolnego 
oraz realizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne 675 dzieci. 
Zakres projektu obejmuje: utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 
w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 
funkcjonujących OWP, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia zwiększające 
szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty oraz 
doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, 
niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z 
niepełnosprawnościami. Ośrodki wychowania przedszkolnego objęte wsparciem w 
projekcie są zlokalizowane na obszarze Gminy Miasta Toruń. Projekt dotyczy 3 
placówek: Przedszkola Miejskiego Nr 11 zlokalizowanego przy ulicy Buszczyńskich 11  
z siedzibą główną przy ulicy Niesiołowskiego 4 , Przedszkola Miejskiego Nr 15 
zlokalizowanego przy ulicy Bażyńskich 22 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 8 z siedzibą 
przy ulicy ul. Chabrowej 49. Do momentu zakończenia rozbudowy Przedszkola 
Miejskiego Nr 8 nowo utworzone oddziały będą funkcjonowały w filii przedszkola 
zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Rzepakowej 7/9. Do momentu 
zakończenia rozbudowy Przedszkola Miejskiego Nr 15 nowo utworzone oddziały 
będą funkcjonowały w filii przedszkola zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 23 
przy ul. Osikowej 11. 

2. Miasto Bydgoszcz 
AKADEMIA 

PRZEDSZKOLAKA 
2 332 591,79 2 744 225,64 

Celem projektu  jest utworzenie 204 nowych miejsc przedszkolnych, 
doposażenie/adaptacja OWP, podniesienie kompetencji zawodowych 86 nauczycieli 
oraz realizacja zajęć dodatkowych dla 266 dzieci zwiększających ich szanse 
edukacyjne. 
Grupa docelowa - projekt skierowany jest do 266 dzieci zamieszkujących na 
obszarze Miasta Bydgoszczy w wieku przedszkolnym, które zostaną objęte edukacją 



 

przedszkolną. Wsparciem zostanie objętych 7 Ośrodków Wychowania 
Przedszkolnego z siedzibą w Bydgoszczy: 
1)Szkoła Podstawowa Nr 9  
2)Szkoła Podstawowa Nr 1 Specjalna  
3)Przedszkole Nr 26 "Pod Tęczowym Parasolem"  
4)Przedszkole Nr 61 Integracyjne  
5)Przedszkole Nr 6  
6)Przedszkole Nr 31  
7)Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.  

3. 

Gmina Kowalewo 
Pomorskie 

(powiat golubsko-
dobrzyński) 

Wyrównanie szans 
edukacyjnych i 
zapewnienie 

wysokiej jakości 
usług edukacyjnych 

świadczonych w 
przedszkolu 

poprzez organizację 
zajęć dodatkowych 

dla dzieci 

138 735,69 163 218,47 

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości opieki nad dziećmi oraz poprawa 
dostępu do edukacji przedszkolnej do 30.06.2019 r. na obszarze Gminy Kowalewo 
Pomorskie będącej częścią ZIT BTOF poprzez utworzenie 14 nowych miejsc 
przedszkolnych w istniejącym Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim. 
Grupę docelową stanowią: dzieci w wieku przedszkolnym. 
Dla projektu przyjęto wdrożenie następujących zadań: utworzenie i finansowanie 
działalności nowych miejsc przedszkolnych, prowadzenie dodatkowych zajęć 
dydaktycznych- indywidualne zajęcia z logopedą, nauczycielem zajęć gimnastyki 
korekcyjnej oraz taneczne i plastyczne. 
Wdrożenie powyższych działań poprzedzone zostanie zakupem wyposażenia do 
nowo utworzonego oddziału przedszkolnego oraz wyposażeniem placu zabaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poddziałanie 10.01.01 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT 

Konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-127/17 - PROJEKTY ZINTEGROWANE 

Lp. Wnioskodawca Tytuł projektu 

Ostateczna 

kwota 

wnioskowanego 

dofinansowania 

(w zł) 

Koszt całkowity 

projektu (w zł) 
Opis projektu 

1. 
Gmina Wielka Nieszawka 

(powiat toruński) 

Nasze przedszkole-
wszechstronny 

rozwój 
i wykwalifikowana 

kadra 

177 874,34 209 263,93 

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej na terenie gminy Wielka Nieszawka i poprawa szans 
edukacyjnych 120 dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach zaplanowanych działań  
utworzonych zostanie 120 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, 
zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój mowy, rozwój 
psychoruchowy oraz kompetencje społeczno-emocjonalne dla 120 dzieci, jak 
również podniesione zostaną kwalifikacje 1 nauczyciela w zakresie prowadzenia 
zajęć wspomagających rozwój dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.  
W ramach projektu zintegrowanego finansowanego ze środków EFRR w ramach RPO 
WK-P na lata 2014-2020 zostanie wybudowane 6-oddziałowe przedszkole publiczne 
na działce o numerze 160/1 w miejscowości Mała Nieszawka, położonej w Gminie 
Wielka Nieszawka. 

2. 
Gmina Łysomice 
(powiat toruński) 

Akademia 
Przedszkolaka 

114 816,93 135 078,75 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla 25 dzieci w 
wieku przedszkolnym zamieszkałych w Gminie Łysomice oraz podniesienie jakości i 
rozszerzenie oferty świadczonych usług edukacyjnych w Przedszkolu Publicznym 
Jelonek w Papowie Toruńskim. W ramach zaplanowanych działań utworzonych 
zostanie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, zorganizowane zostaną 
dodatkowe zajęcia stymulujące rozwój mowy, rozwój psychoruchowy i kompetencje 
społeczno-emocjonalne, zajęcia, korygujące wady postawy, artystyczne oraz z języka 
angielskiego dla 25 dzieci, jak również podniesione zostaną kwalifikacje 2 nauczycieli 
w zakresie logoterapii oraz prowadzenia zajęć ruchowych i artystycznych.  
 

3. 
Gmina Koronowo 
(powiat bydgoski) 

Ćwiczę mózg, 
ćwiczę ciało do 

przedszkola chodzę 
śmiało 

248 585,59 292 453,64 

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w 
placówce w Koronowie oraz podniesienie jakości świadczonych usług 
przedszkolnych poprzez zatrudnienie wykwalifikowanego instruktora nauki pływania 
oraz organizację zajęć dodatkowych. W ramach zaplanowanych działań utworzonych 
zostanie 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, jak również zorganizowane 
zostaną dodatkowe zajęcia dla 133 dzieci stymulujące rozwój mowy, rozwój 



 

psychoruchowy, korygujące wady postawy oraz o charakterze artystycznym. 
korzysta 93 dzieci. W wyniku modernizacji budynku powstanie 40 nowych miejsc w 
Przedszkolu Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie przy ulicy 
Paderewskiego 3. 

4. 
Gmina 

Zławieś Wielka 
(powiat toruński) 

Wsparcie 
Przedszkola 
Gminnego w 
Złejwsi Małej 

159 425,41 zł 187 559,31 zł 

Celem projektu jest utworzenie nowych 25 miejsc przedszkolnych, podniesienie 
kwalifikacji zawodowych 7 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz realizacja 
zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne 100 dzieci.  
W ramach zaplanowanych działań realizowane będzie utworzenie i finansowanie 
bieżącej działalności jednej 25-osobowej grupy, zajęcia dodatkowe dla 100 dzieci 
oraz podniesienie kwalifikacji 7 nauczycieli. Realizacja projektu odbywać się będzie 
w Przedszkolu Gminnym w Złejwsi Małej. 

5 
Gmina Czernikowo 
(powiat toruński) 

Tworzenie nowych 
miejsc wychowania 

przedszkolnego                  
w Przedszkolu 
Publicznym w 
Czernikowie 

poprzez 
zatrudnienie 
nauczyciela 
wychowania 

przedszkolnego                    
i personelu 

dodatkowego 

108 328,12 zł 127 444,88 zł 

Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 
Przedszkolu Publicznym w Czernikowie poprzez zatrudnienie nauczyciela 
wychowania przedszkolnego i personelu dodatkowego. Zwiększenie kadry 
przedszkolnej, finansowane w ramach projektu w okresie 12 miesięcy, pozwoli na 
utworzenie czterech oddziałów przedszkolnych. Głównym celem projektu jest 
utworzenie i finansowanie bieżącej działalności 36 nowo utworzonych miejsc 
wychowania przedszkolnego poprzez zatrudnienie nauczyciela wychowania 
przedszkolnego oraz dwóch pracowników personelu dodatkowego na okres 12 
miesięcy. 

6. 
Gmina 

Miasto Chełmża 
(powiat toruński) 

Przedszkole oknem           
na Świat 

190 685,60 zł 224 336,00 zł 

Celem projektu jest utworzenie 50 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz 
rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 
zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. 
Dodatkowo zaplanowano działania ukierunkowane na podnoszenie/ doskonalenie 
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli (4 osoby) 
niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z 
niepełnosprawnościami. Przedszkole powstanie w zaadaptowanym budynku po 
Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. gen. Józefa Hallera21. 

 

Opracowanie: Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Styczeń 2018 r. 


