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„PRZEDSZKOLNE ZUCHY”

projekt dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Jadowie

i Samorządowego Przedszkola w Urlach

Gmina Jadów od 01 sierpnia 2012r. rozpoczęła realizację projektu o nazwie  „Przedszkolne

zuchy” współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, Priorytet  IX  Rozwój

wykształcenia i  kompetencji  w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i

zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty,

Poddziałanie  9.1.1  Zmniejszanie  nierówności  w  stopniu  upowszechniania  edukacji

przedszkolnej.

Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2013r. w przedszkolach znajdujących się na terenie

Gminy Jadów tj. w Gminnym Przedszkolu w Jadowie oraz w Samorządowym Przedszkolu w

Urlach. 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej, podniesienie poziomu

wykształcenia dzieci z Gminy Jadów w wieku od 3 do 5 lat poprzez zwiększenie liczby miejsc

w Gminnym Przedszkolu w Jadowie oraz Samorządowym Przedszkolu w Urlach, zwiększenie

oferty edukacyjno-wychowawczej o zajęcia dodatkowe realizowane do 31.07.2013 r. a także

umożliwienie wyrównania szans edukacyjnych dzieciom niepełnosprawnym w wieku od 3 do

5 lat z terenu Gminy Jadów. 

W ramach projektu w Gminnym Przedszkolu w Jadowie oraz w Samorządowym Przedszkolu

w Urlach realizowane będą zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z:

� języka angielskiego
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� rytmiki 

� gimnastyki korekcyjnej 

� artterapii 

oraz odbywać się będą spotkania z logopedą, psychologiem i oligofrenopedagogiem

Poza  zajęciami  w  Przedszkolach  dzieci  będą  uczestniczyły  w  cyklu  zajęć  „Czwartkowe

wierszowanie”, które będą się odbywały w Publicznej Bibliotece w Urlach i będą prowadzone

przez jej pracowników. 

Ponadto poza zajęciami dodatkowymi dzieci będą wyjeżdżały do teatru oraz na basen. Cały

projekt zostanie zakończony piknikiem dla uczestników projektu.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH !!!!
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