
 

Projekt  „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica”  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 Modernizacja oddziałów przedszkolnych 

 w Gminie Charsznica 

        Gmina Charsznica zakończyła realizację projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w 

gminie Charsznica” współfinansowanego 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 Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

Głównym celem projektu było podniesienie jakości pracy pięciu oddziałów przedszkolnych w 

Szkołach podstawowych poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 lat. 

Projekt realizowany był od 01.09.2014r. do 30.04.2015r. i obejmował następujące zadania: 

•organizacja oraz doposażenie placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach  

    podstawowych, 

•dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci oraz personelu, 

•wyposażenie pomieszczeń. 

W ramach pierwszego zadania wykonane zostały 2 place zabaw wraz z ogrodzeniem w Szkole 

Podstawowej w Charsznicy o pow. 200 m2 oraz w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie o pow. 86 m2 

oraz doposażono dwa istniejące place zabaw w Szkole Podstawowej w Swojczanach i Tczycy. 

W ramach projektu dostosowano toalety dla dzieci młodszych oraz personelu. Zakupiono umywalki, 

lustra, podajniki na mydło, papier, misy ustępowe, brodzik z kabiną, półki, bidet, baterie, 

podgrzewacz wody. 

Dzięki realizacji projektu udało się każdą salę przedszkolną wyposażyć w nowe zabawki, pomoce 

dydaktyczne, artykuły plastyczne. Sale zostały wyposażone w elementy zapewniające bezpieczne 

warunki opieki nad dziećmi – w zależności od potrzeb- zabezpieczono grzejniki, zamontowano 

zabezpieczenia kątowe mebli. Wyposażono sale w komputery z oprogramowaniem, drukarki, 

projektory multimedialne, tablice interaktywne, ekrany kopiarki, sprzęt RTV. W ramach wyposażenia 

nasze oddziały przedszkolne wzbogaciły się o wyposażenie do utrzymania czystości w 

pomieszczeniach, wyposażenie do kuchni, meble (stoły, krzesła, biurka, regały, pufy.) Zamontowano 

również rolety okienne.  Poprzez realizację projektu znacząco uległy poprawie warunki wychowania 

przedszkolnego w Gminie Charsznica. 

Całkowita wartość projektu:    443 196,76 zł  

Środki pozyskane:                        410 837,06zł 

Środki Gminy Charsznica:              32 359,70zł 
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Poniżej prezentujemy zdjęcia z realizacji projektu. 
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Plac zabaw w Szkole Podstawowej w Charsznicy 
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Plac zabaw w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie odział  przedszkolny Uniejów-Rędziny  
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Wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Swojczanach 
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 Sprzęt ITC  w Szkole Podstawowej w Charsznicy  

  

 


