
„Mam szansę pójść do 
przedszkola – dodatkowa 
oferta edukacji przedszkolnej”



Projekt „Mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej”
realizowany był w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.



Zespół zarz ądzający znajdował si ę w Przedszkolu Miejskim nr 34 im. 
Kubusia Puchatka  w Gliwicach:

� Koordynator główny: Zuzanna Antosik

� Asystenci koordynatora:

� Anna Suchecka – dyrektor PM-20

� Ewa Szczygieł – dyrektor PM-23

� Aleksandra Kruk – dyrektor PM-28

� Joanna Mierzwicka-Buzek – psycholog PM-34

� Ewaluacja: Zuzanna Antosik, Joanna Mierzwicka-Buzek

� Ksi ęgowo ść: Ewa Wietrzak, Aleksandra Skoczek

W projekcie zatrudnionych było 
4 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 

1 psycholog,  4 logopedów, 1 specjalista 
do zaj ęć gimnastyki korekcyjnej 

i 1 specjalista do zaj ęć kształcenia 
specjalnego.



Beneficjenci:

Projekt objął w sumie 

463 dzieci – 200 dziewczynek, 

263 chłopców (I i II nabór) 

uczęszczających do grup 

przedszkolnych 3, 4 i 5 – latków 

(oraz 2,5 latków) w następujących przedszkolach:

� Przedszkole Miejskie nr 20 

� Przedszkole Miejskie nr 34  

� Przedszkole Miejskie nr 23 

� Przedszkole Miejskie nr 28 

Czas trwania projektu: od 01.11.2012r. do 31.01.2014r.



Cele projektu:

� wzrost dostępności do edukacji przedszkolnej  poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla (założono 
minimalną liczbę dzieci 80) 100 dzieci w wieku   3-5 lat  (w tym 2,5-latki)  oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dla  283  
dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi w tym 3 dzieci niepełnosprawnych poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne  w 4 
przedszkolach prowadzonych przez miasto Gliwice  w okresie od 01.11.2012r. do 31.01.2014r.

� nabycie wiedzy z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez 100 dzieci 

� zmniejszenie barier edukacyjnych w stosunku do 3 dzieci z niepełnosprawnością

� zmniejszenie deficytów rozwojowych powodujących trudności w uczeniu się poprzez organizację zajęć specjalistycznych dla 
208 dzieci

Pomoc o charakterze edukacyjnym i specjalistycznym była udzielana dzieciom w formie:

� realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

� dodatkowych i specjalistycznych zajęć z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, kształcenia 
specjalnego,

� badań kompetencyjnych w formie konkursów, zawodów ogólnorozwojowych,

� wycieczek wzmacniających efekty wychowawcze, edukacyjne i terapeutyczne,

� festynów rodzinnych



� GENEZA PROJEKTU
Projekt był odpowiedzią na zidentyfikowane problemy w mieście Gliwice:

� - zwiększająca się ilość dysfunkcji u dziewczynek i chłopców takich jak: wady wymowy 
i postawy, zaburzenia emocjonalne, opóźnienia rozwoju psychomotorycznego, nadpobudliwość 
psychoruchowa, zaburzenia integracji sensorycznej, trudności 
w nawiązywaniu relacji społecznych. Z powodu małej ilości pracujących w przedszkolach specjalistów, tylko 
do 50% dzieci otrzymuje pomoc w ramach zajęć specjalistycznych.

- nie wszystkie dzieci dostały się do przedszkoli w wyniku rekrutacji,

- mały odsetek dzieci uczęszczający na zajęcia dodatkowe 

i specjalistyczne w niektórych przedszkolach na terenie 

miasta Gliwice 

Edukacja przedszkolna odgrywa 

istotną rolę w rozwoju dziecka                   
3-5 letniego. Dzieci osiągają wyższe wyniki w nauce                                                  

i  szybciej adaptują się do nowych warunków. Powstał 
więc projekt  dający szansę pójścia do przedszkola dla 

dzieci, które w wyniku rekrutacji nie otrzymały miejsc w 
gliwickich przedszkolach. Projekt otrzymał na realizację sumę w 

wysokości 848 tys. złotych.



ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

1.   Zatrudnienie zespołu    
zarządzającego, nauczycieli i specjalistów.

- Przygotowanie programów  autorskich.
- Rekrutacja uczestników projektu  

– dwa nabory
- Realizacja projektu: podstawa programowa 

w godz. 13.00-18.00;
- zajęcia dodatkowe i specjalistyczne;

- konkursy i zawody ogólnorozwojowe;
- wycieczki;
- festyny;

5. Monitoring i ewaluacja działań 
projektowych.

Dzieci chętnie uczestniczyły w dodatkowych zajęciach



ZATRUDNIENIE PERSONELU PROJEKTU

Poprzedzającym działaniem realizacji projektu było ogłoszenie naboru kadry zarządzającej, a potem personelu

pedagogicznego, personelu wspomagającego i specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych i specjalistycznych: gimnastyka

korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.

Powołana komisja do przeprowadzenia zamówień publicznych rozpatrywała i zatwierdzała kandydatury. Kadra zarządzająca

opracowała takie dokumenty jak: regulaminy , deklaracje, oświadczenia, kwestionariusze, harmonogramy, wzory tabel

i zestawień itp.

Przygotowano wzory materiałów promocyjnych: plakaty, ulotki, naklejki, roll-apy, artykuły do gazet i na stronę internetową,

pakiety wyprawki przedszkolaka (worek na obuwie, plecak, fartuszek ochronny, zestaw do mycia zębów, ręcznik).



PROGRAMY AUTORSKIE

Nauczyciele i specjaliści 
zatrudnieni w projekcie 
przygotowali autorskie programy 
edukacyjne poszerzające 
podstawę wychowania 
przedszkolnego oraz programy 
do prowadzenia dodatkowych i 
specjalistycznych zajęć: do 
prowadzenia gimnastyki 
korekcyjnej, logopedii i zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych.



� PERSONEL ZATRUDNIONY DO REALIZACJI PROJEKTU

� PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20:

� Grupa popołudniowa realizująca podstawę wychowania                                                                       przedszkolnego:   
Anna Baranowska, Kamila Kulpa

� Gimnastyka korekcyjna: Barbara Sieprawska

� Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: Aleksandra Nieć

� Logopedia: Monika Grądzka

� PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23:

� Grupa popołudniowa realizująca podstawę wychowania                                                                           
przedszkolnego:  Aurelia Macha, Dorota Michaliszyn

� Gimnastyka korekcyjna: Barbara Sieprawska

� Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: Aleksandra Nieć

� Logopedia: Iwona Krzywicka

� PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 28:

� Grupa popołudniowa realizująca podstawę                                                                                      
wychowania przedszkolnego:                                                                                                   
Sylwia Wojnarowska, Dorota Żytlińska

� Gimnastyka korekcyjna: Barbara Sieprawska

� Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: Aleksandra Nieć

� Logopedia: Iwona Krzywicka

� PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 34:

� Grupa popołudniowa realizująca podstawę wychowania                                                                           
przedszkolnego:   Marta Wodzińska, Barbara Hubrich

� Gimnastyka korekcyjna: Barbara Sieprawska

� Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: Aleksandra Nieć

� Logopedia: Danuta Głatka



REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
� Przed rozpoczęciem zajęć odbywała się rekrutacja dzieci do oddziałów 

popołudniowych realizujących podstawę wychowania przedszkolnego. 
Przed rekrutacją odbyły się zebrania       i indywidualne spotkania z 
rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci, w czasie którym wyjaśniono 
zasady przyjmowania do projektu, rozdano materiały promocyjne.

� Według regulaminu rekrutacji rodzice przedstawili wymagane dokumenty: 
kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, umowę, kartę zgłoszenia na 
dodatkowe zajęcia specjalistyczne, oświadczenie i deklarację. W końcowym 
etapie rekrutacji ogłoszono listę uczestników projektu.



PRZEBIEG PROJEKTU
� Zajęcia podstawy wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe i 

specjalistyczne odbywały się z wykorzystaniem różnych metod, form i 
technik oraz różnorodnych pomocy edukacyjnych zakupionych ze środków 
EU. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone były we wszystkich 
czterech przedszkolach według różnych przygotowanych programów z 
uwzględnieniem konkursów i zawodów ogólnorozwojowych badających 
kompetencje dzieci. Praktycznie dzieci realizowały treści programów zgodne 
z podstawą wychowania przedszkolnego oraz uczestniczyły w zajęciach 
logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i gimnastyki korekcyjnej.  
Każdą chwilę dzieci wykorzystywały na wspaniałe zabawy dydaktyczne, 
ruchowe, konstrukcyjne, manipulacyjne itp.. Wśród uczestników  projektu 
znalazły się także dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 
niepełnosprawne, które były objęte zajęciami specjalistycznymi z 
wykorzystaniem nowoczesnych audiowizualnych środków dydaktycznych.



REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA 
PRZEDSZKOLNEGO W GODZ. 13.00-18.00

� Dzieci zdobywały wiedzę i doświadczenie w zakresie: kształtowania umiejętności społecznych, 
czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, rozwoju mowy i 
czynności intelektualnych (poznawanie i rozumienie siebie i swojego otoczenia), sprawności 
ruchowej i zasad zdrowego żywienia, dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, wychowania 
przez sztukę – teatr, muzykę i śpiew, pląsy i taniec, zapoznania z różnymi formami 
plastycznymi,  wspomagania rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenia 
zainteresowań technicznych, rozumienia istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń, 
poszanowania roślin i zwierząt, wspomagania rozwoju intelektualnego wraz z edukacją 
matematyczną, kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania, wychowania rodzinnego, 
obywatelskiego i patriotycznego.    

� W okresie realizacji zajęć podstawy programowej od stycznia 2013 roku do grudnia 2013 
roku wydłużono czas pracy przedszkoli na realizację podstawy programowej dla dodatkowych 
oddziałów popołudniowych w godz. 13.00-18.00  o 4000 godzin dla nauczycieli-
wychowawców i 4000 godzin dla pomocy wychowawcy, przeprowadzono 1280 godzin zajęć 
specjalistycznych i dodatkowych. 



REALIZACJA ZAJĘĆ 
KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNYCH

� Zajęcia z tej specjalności 
skierowane były do dzieci, które 
miały problem 
z opanowaniem podstawy 
programowej dla danego wieku 
(na podstawie kart obserwacji 
dziecka przez nauczyciela, 
wywiadów z rodzicami, analizy 
kart zgłoszeń, opinii nauczyciela)

� Przeprowadzono 480 godzin tego 
typu zajęć w czterech 
przedszkolach dla 84 dzieci (12 
grup po 7 dzieci w jednej grupie).



� REALIZACJA ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

� Zajęcia logopedyczne skierowane były do dzieci z wadami            
wymowy (diagnoza wykonana przez logopedę, analiza kart                           
zgłoszeń, opinie nauczycieli).

� Przeprowadzono w sumie 480 godzin zajęć                           
logopedycznych dla 84 dzieci (12 grup po 7 dzieci).                   
Logopedzi motywowali dzieci do działań niwelujących                 
zaburzenia artykulacyjne, wzmacniali wiarę dzieci we 

własne możliwości, rozwijali samoakceptację i kształtowali pozytywną samoocenę, 
wyrównywali szanse edukacyjne. Prowadzili ćwiczenia wspomagające terapię zaburzeń 
komunikacji werbalnej. Utrzymywali ścisłą współpracę z rodzicami dzieci w celu 
ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych.

� Dzieci ćwiczyły wymowę wykorzystując mnóstwo ciekawych stymulujących pomocy 
dydaktycznych w tym multimedialnych.



REALIZACJA ZAJĘĆ GIMNASTYKI 
KOREKCYJNEJ

� Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej skierowane były do 
dzieci z wadami postawy.

� Przeprowadzono160 godzin zajęć z gimnastyki 
korekcyjnej dla 40 dzieci (4 grupy po 10 dzieci). 

Głównym celem gimnastyki korekcyjnej było 
korygowanie istniejących zaburzeń ciała,  

doprowadzenie sprawności  dziecka do stanu 
uważanego za prawidłowy.  Zajęcia prowadzono w 

formie ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych, w 
których ruch został podporządkowany celom 

terapeutycznym.



� REALIZACJA ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA 
SPECJALNEGO

� Zajęcia z kształcenia specjalnego skierowane były do dzieci 
mających orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
lub opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

� Przeprowadzono 160 godzin zajęć indywidualnych kształcenia 
specjalnego dla 3 dzieci niepełnosprawnych. Realizacja zajęć 
poprzedzona była diagnozą wstępną, która                       w 
połączeniu z diagnozą końcową pozwoliła określić poziom 
umiejętności dzieci. Na zakończenie  dzieci otrzymały 
certyfikaty zawierające opis ich osiągnięć. Zajęcia były 
ewaluowane metodą on going.



WYCIECZKI
� Beneficjenci projektu wyjechali na jednodniową wycieczkę w 

ramach działań wzmacniających  ich efekty wychowawcze, 
edukacyjne i terapeutyczne oraz upowszechnianie rezultatów. 
Dzieci z PM-34 i PM-20 pojechały do Zoo do Chorzowa, a z PM-23 
i PM-28 do Parku dinozaurów do Rybnika. Podczas  pobytu 
zobaczyli  różne gatunki egzotycznych zwierząt oraz poznali 
historię zwierząt sprzed tysiąca lat. Atrakcją dnia był piknik na 
trawie z pysznymi  kiełbaskami i kanapkami. Wszystkie dzieci mile 
wspominały pobyt na świeżym powietrzu.



KONKURSY OGÓLNOROZWOJOWE
� W celu badania przyrostu wiedzy i umiejętności zostały 

zorganizowane dwa badania  kompetencyjne w I i II półroczu 
roku 2013 w formie konkursów ogólnorozwojowych.  Konkursy 
przedszkolne miały na celu sprawdzenie, w jaki sposób dzieci 
potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności   w nowych 
praktycznych sytuacjach. Przygotowane  przez nauczycieli-
wychowawców oraz specjalistów zadania pozwoliły wykazać się 
umiejętnościami z zakresu różnych obszarów działalności 
edukacyjnej np.: wspomaganie rozwoju mowy - rozwiązywanie 
zagadek i rebusów,  kształtowanie sprawności fizycznej -
pokonywanie toru przeszkód itp.   Wykonywane zadania stwarzały 
także możliwość współpracy i integrowania grup. Dzieci 
otrzymały ciekawe nagrody rzeczowe oraz certyfikaty z opisem 
ich osiągnięć.



MONITORING I EWALUACJA 
DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH
MONITORING
Rolą monitoringu projektu było:

- czuwanie nad zgodnością realizowanego wsparcia zgodnie z harmonogramem

- czuwanie nad osiąganiem zakładanych wskaźników oraz produktów.

Zgodność realizacji projektu z harmonogramem czasowym mierzona była raz na 
miesiąc, osiąganie wskaźników – rezultatów twardych badane było również raz 
w miesiącu lub raz 
w kwartale.  Osiąganie wskaźników rezultatów miękkich mierzone było trzy 
razy w projekcie za pomocą ankiet skierowanych do nauczycieli –
wychowawców, specjalistów oraz rodziców, analizy kart diagnozy wejścia, 
wyjścia, obserwacji miejsc toczących się zajęć, wywiadów         z dziećmi i 
personelem pedagogicznym, pozostałą kadrą.

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane 
zgodnie z planem.



EWALUACJA

Ewaluacja projektu miała poprawić efektywność przedsięwzięcia tj. udoskonalić projekt, wprowadzić ewentualne 
zmiany, pozwalała dostosować go do potrzeb uczestników celem osiągnięcia założonych rezultatów.

Narzędzia zastosowane w procesie ewaluacji:

1/ Ankiety skierowane do rodziców dzieci badające poziom osiąganych wskaźników                 i rezultatów  

2/  Ankiety skierowane do rodziców badające poziom zadowolenia z udzielanego wsparcia (jakość prowadzonych 
zajęć, pomocy dydaktycznych, cateringu itd.)

3/ Weryfikacja, analiza dokumentacji (np. karty  diagnozy wejścia i wyjścia)  

4/ Wywiad z dziećmi (wybrana próba badawcza) badający poziom osiąganych wskaźników rezultatów 

5/ Wywiad z dziećmi na temat zadowolenia z udzielonego wsparcia 

6/ Wywiad z kadrą (nauczycielem prowadzącym – wychowawcą grupy w danym przedszkolu) badający poziom 
osiąganych wskaźników rezultatów 

7/ Wizytacja miejsc toczących się zajęć

W wyniku realizacji ewaluacji projektu osiągnięto założone wskaźniki, został osiągnięty cel główny projektu poprzez 
realizację celów szczegółowych. Nie zidentyfikowano efektów ubocznych projektu. Czynniki jakie zadecydowały o 
sukcesie realizacji projektu to przede wszystkim:

- dobrze zidentyfikowane na wstępie potrzeby na które projekt był odpowiedzią (nie było problemów z naborem 
uczestników do projektu) – można powiedzieć, że zainteresowanie rodziców uczestnictwem dzieci w projekcie 
przerosło oczekiwania Wnioskodawcy)

- tematyka, cel projektu – stwierdzono, że nadal istnieje potrzeba do dalszego wsparcia 
w obszarze gliwickich przedszkoli w zakresie zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz tworzenie dodatkowych 
oddziałów

- dobrze przygotowany plan pracy, harmonogram działań

- zaangażowanie kadry zarządzającej w realizację zadań, częste spotkania, szybka reakcja na problemy w czasie 
realizacji projektu

- dobrze zaplanowana promocja i informacja na zewnątrz o realizacji projektu.



OCZEKIWANE EFEKTY I REZULTATY, KORZYŚCI
� powstały 4 nowe oddziały przedszkolne dla 100 dzieci realizujące 

podstawę wychowania przedszkolnego

� znacznie zwiększył się udział dzieci w zajęciach dodatkowych i 
specjalistycznych, co przełożyło się na zmniejszenie deficytów 
rozwojowych powodujących trudności         w uczeniu się

� objęto kształceniem specjalnym dzieci niepełnosprawne w 
przedszkolach publicznych co spowodowało to zmniejszeniem 
barier edukacyjnych

� podniesiono jakość pracy przedszkoli poprzez promowanie 
wczesnej edukacji przedszkolnej

� umożliwiono dzieciom odnoszenie sukcesów edukacyjnych, 
poczucia własnej wartości, wzrostu zainteresowań

� promocja placówek przedszkolnych w środowisku lokalnym, w 
mediach

� trwałość projektu (edukacja dzieci w 4 oddziałach w PM-
34, PM-20, PM-28 i PM-23 nadal będzie kontynuowana do 
31 sierpnia 2015r.



� WNIOSKI
� warto starać się o zewnętrzne środki finansowe na 

realizację tego typu przedsięwzięć

� PLANY DOTYCZĄCE PROJEKTU
� spróbujemy kolejny raz napisać wniosek o 

dofinansowanie projektu POK

� PRZESZKODY KTÓRE TRZEBA 
POKONAĆ

� lęk przed nowymi wyzwaniami,

� dłuższy czas na oczekiwany rezultat,

� duża ilość różnych dokumentów w trakcie 
realizacji projektu,

� BŁĘDY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ
� zniechęcanie się procedurami, regulacjami oraz 

dokumentacją aplikacyjną,

� przekazywanie wszelkich informacji  ze znacznym 
wyprzedzeniem 

� DOBRE RADY
� warto korzystać z każdego dostępnego szkolenia 

na temat realizacji projektu, jego promocji i 
rozliczania.



� POZYTYWY DO NAŚLADOWANIA
� UCZESTNICY PROJEKTU: mają bezpłatne zajęcia i posiłki, 

wycieczki, imprezy, dzięki którym rozwijają się.

� NAUCZYCIELE I SPECJALIŚCI: mają zatrudnienie, wykazują 
się dużym zaangażowaniem             i inwencją twórczą, 
pomysłowością, starannością, tak aby prowadzone zajęcia były 
interesujące i ciekawe. 

� RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI: są zadowoleni że ich 
dzieci korzystają z edukacji przedszkolnej jak ich rówieśnicy, z 
bezpłatnych zajęć dodatkowych i specjalistycznych, wycieczek które 
dają możliwość rozwoju ich zainteresowań.

� PRZEDSZKOLA: znacznie podniosły swoją bazę dydaktyczną o 
nowoczesne i multimedialne pomoce dydaktyczne, miały możliwość  
zorganizowania bezpłatnych zajęć dodatkowych         i 
specjalistycznych, podwyższyły swoją ofertę edukacyjną, zyskują 
opinię placówek przedsiębiorczych.



� Dyrektor przedszkola posiada pisemne zgody rodziców na:rozpowszechnianie wizerunku swoich
dzieci oraz na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr
101, poz. 926 z późn. zm.).


