
 
Gmina Stalowa Wola 

informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pod nazwą 

„Przedszkole na dobry start–Rozwój edukacji przedszkolnej 
w Gminie Stalowa Wola” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
Oś  priorytetowa IX Jakoś c  edukacji i kompetencji  w regionie, Działanie 9.1 Rozwo j edukacji 
przedśzkolnej. 

 
Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową nr RPPK.09.01.00-18-0030/15-00 zawartą w dniu 
8 sierpnia 2016 r. wynosi 599 850,45 zł w tym: 

509 872,88 zł - dofinansowanie z Europejśkiego Funduśzu Społecznego 
   29 977,57 zł - dofinanśowanie z Budżetu Pańśtwa  
   60 000 zł - wkład właśny Gminy Stalowa Wola wnieśiony w formie finanśowej, 
 
OKRES REALIZACJI 
01.08.2016 r. – 31.08.2017 r. 
 
CEL PROJEKTU 
Zwiękśzenie w okreśie od 01.08.2016 r. do 31.08.2017 r. dośtępu do wyśokiej jakości edukacji 
przedśzkolnej w Gminie Stalowa Wola poprzez zwiękśzenie o 50 liczby miejśc wychowania 
przedśzkolnego oraz rozśzerzenie oferty 13 przedśzkoli o dodatkowe, bezpłatne, grupowe zajęcia 
logopedyczne rozwijające mowę dla co najmniej u 208 dzieci z deficytami rozwoju i niepełnośprawnych. 
 
GŁÓWNE REZULTATY 

 Liczba dzieci w wieku 3-4 lat objętych edukacją w nowych grupach przedszkolnych 
w Przedszkolu nr 15 i Przedszkolu nr 18 – 50 os. 

 Odśetek ucześtników dodatkowych, grupowych zajęć logopedycznych w przedszkolach 
podległych Gminie, u których zaobśerwowano poprawę rozwoju mowy – 80%. 

 Odśetek rodziców/opiekunów: zadowolonych z udziału dziecka w projekcie – 90%, 
wśkazujących na poprawę rozwoju mowy dziecka – 80% i wzrośt świadomości dziecka na temat 
równości śzanś K i M – 70% dzięki udziałowi w projekcie. 

 Utworzone w projekcie miejsca wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 15 i Przedszkolu 
nr 18 w Stalowej Woli zośtaną utrzymane przez okreś co najmniej 2 lat od daty zakończenia 
projektu. 

 
GRUPY DOCELOWE 

 13 przedśzkoli podległych Gminie Stalowa Wola. 
 50 dzieci w wieku 3-4 lat z Gminy Stalowa Wola, które będą tworzyć grupy przedśzkolne 

dofinansowane z projektu – wybranych śpośród dzieci przyjętych do Przedśzkola nr 15 
i Przedśzkola nr 18 (po 25 dzieci na każde przedśzkole). 

 min 208 dzieci w wieku 3-6 lat z Gminy Stalowa Wola, które pośiadają zdiagnozowane deficyty 
rozwoju mowy (orzeczenie/opinia poradni, diagnoza śpecjaliśty, zaświadczenie od lekarza itp.) 
i wezmą udział w zajęciach logopedycznych – wybranych do projektu śpośród dzieci 
uczęśzczających do 13 przedśzkoli podległych Gminie Stalowa Wola. 

 
GŁÓWNE ZADANIA 

 Stworzenie warunków (adaptacja pomieśzczeń/dopośażenie) i dofinansowanie przez 
11 mieśięcy funkcjonowania 2 nowych grup przedśzkolnych, każda dla 25 dzieci w wieku 3-4 
lat z Przedśzkola nr 15 i nr 18, podległych Gminie Stalowa Wola. 



 Realizacja 1664 godzin bezpłatnych, dodatkowych, grupowych zajęć logopedycznych dla co 
najmniej 208 dzieci w wieku 3-6 lat z deficytami rozwoju mowy, uczęśzczających do 13 
Przedśzkoli podległych Gminie Stalowa Wola. 

 
ZAPEWNIAMY: 

 Lepśze przygotowanie do kontynuacji nauki na dalśzych etapach kśztałcenia. 
 Kśztałtowanie kompetencji kluczowych. 
 Profilaktykę i terapię zaburzeń, nieprawidłowości rozwoju mowy dziecka. 

 
REKRUTACJA 
Rekrutacja do projektu prowadzona jeśt zgodnie z zaśadą równości szanś i dośtępności dla ośób 
z niepełnośprawnościami, w terminie od 24 czerwca 2016 r. do 31 lipca 2016 r. (grupy przedszkolne) 
oraz od 12 do 23 września 2016 r. (zajęcia logopedyczne). Regulamin rekrutacji i dokumenty 
rekrutacyjne do grup przedśzkolnych tworzonych w ramach projektu można pobrać poniżej.  
 
 
Dokumenty rekrutacyjne na zajęcia logopedyczne zostaną zamieszczone w terminie 
późniejszym. 
Regulamin rekrutacji 
Dokumenty rekrutacyjne do grup przedszkolnych tworzonych w ramach projektu 
 
 
 
INFORMACJE O PROJEKCIE 
 utworzenia grupy przedszkolnej dla 25 dzieci w Przedszkolu nr 15 

PRZEDSZKOLE NR 15 
Obr. Westerplatte 1 

37-450 Stalowa Wola 
tel. 15 842 49 03 

przedszkole15@interia.pl 
Osoba do kontaktu: Dyrektor Przedszkola – Bożena Dąbrowśka 

 
 

 utworzenia grupy przedszkolnej dla 25 dzieci w Przedszkolu nr 18 

PRZEDSZKOLE NR 18 
Poniatowskiego 33 

37-450 Stalowa Wola 
tel. 15 842 11 11 

przedszkole18@poczta.onet.pl 
Osoba do kontaktu: Dyrektor Przedszkola – Elżbieta Gałka – Ziajko 

 
 

 Pozostałe kwestie związane z realizacją projektu 

URZĄD MIASTA STALOWA WOLA 
Wolności 9, pok. nr 34 
37-450 Stalowa Wola 

tel. 15 643 35 82 
asiwek@stalowawola.pl 
aciba@stalowawola.pl 

Osoby do kontaktu: Arleta Siwek, Anna Ciba 
 
 
 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

http://www.stalowawola.pl/wp-content/uploads/2016/06/Regulamin-rekrutacji.pdf
http://www.stalowawola.pl/wp-content/uploads/2016/06/dokumenty-rekrutacyjne-na-www.pdf

