
 

INFORMACJA O REALZIACJI PROJEKTU NR RPLB.08.01.01-08-0031/18 

„Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” jest 

projektem realizowanym przez Gminę Drezdenko w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 

2019 r. dedykowany Oddziałom Wychowania Przedszkolnego przy: Szkole Podstawowej nr 1 

w Drezdenku, Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku, Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku, 

Szkole Podstawowej w Goszczanowie, Szkole Podstawowej w Trzebiczu, Szkole Podstawowej 

w Gościmiu, Szkole Podstawowej w Drawinach, Szkole Podstawowej w Grotowie,  Szkole 

Podstawowej w Rąpinie oraz Publicznemu Przedszkolu w Drezdenku.  Celem projektu jest 

podniesienie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie dostępu dzieci 

do edukacji przedszkolnej oraz wzrost jakości oferty edukacyjnej przedszkola poprzez 

utworzenie 121 nowych miejsc przedszkolnych oraz organizację zajęć dodatkowych. 

Harmonogram projektu przewiduje doposażenie sal przedszkolnych w meble i wyposażenie  w 

pomoce dydaktyczne. W okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2019 r. (12 miesięcy) ma 

miejsce organizacja bieżącej działalności OWP, zajęcia dodatkowe oraz szkolenie dla 

nauczycielek z zakresu  Programu Wczesnej Edukacji Montessori (dofinansowania UE – 85% 

i z środków gminy- wkład własny finansowy – 15%). W przypadku zajęć dodatkowych 

przewidziano logopedię i rytmikę. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi 

Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji 

przedszkolnej. Poddziałania 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - 

projekty realizowane poza formułą ZIT. Projekt uwzględnia uczestnictwo dzieci 

niepełnosprawnych oraz przyczyni się do osiągnięcia celu oraz zmniejszenia zdiagnozowanych 

w Gminie problemów. 

PLANOWANE EFEKTY (rzeczowe), PRUDUKTY: 
Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 

szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 437 osób 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 121 miejsc 

przedszkolnych 

Liczba zrealizowanych dodatkowych godzin zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci 

w edukacji przedszkolnej rytmiki i logopedii 

Liczba sal przedszkolnych doposażonych w meble   – 8 sal 

Liczba wyremontowanych sal przedszkolnych – 2 sale 

Liczba wybudowanych placów zabaw - 2 

Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego (OWP) i przedszkoli, które otrzymały 

wsparcie w ramach projektu – 9 OWP i Publiczne Przedszkole 

Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w programie – 15 osób 

PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU: 
• Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu – 15 osób – umiejętności i kompetencje będą wykorzystywane po zakończeniu 

projektu w dalszej edukacji i karierze zawodowej, 

• DŁUGOTERMINOWY: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego – 121 miejsc oraz 

utrzymania miejsc wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu 



 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 999 223,45 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 849 339,93 zł. 

 

Plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 2, Pl. Wolności 8, 66-530 Drezdenku



Plac Zabaw w Szkole Podstawowej nr 2, Pl. Wolności 8, 66-530 Drezdenko   



 

Sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Grotowie 



 

Zabawki w Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Rąpinie 



 

Tablica korkowa w Szkole Podstawowej w Drawinach 

 



Wyremontowana sala zabaw w Szkole Podstawowej w Drawinach 

 

 



 

Wyposażenie sal  w instrumenty muzyczne w Szkole Podstawowej w Drawinach 



 

Wyposażenie sal  w instrumenty muzyczne w Szkole Podstawowej w Drawinach 

 



Wyposażenie sal  w instrumenty muzyczne w Szkole Podstawowej w Drawinach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zajęcia dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku 

 

 

 



 

Zajęcia dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zajęcia dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku 

 

 



 

Zajęcia dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku 

 



 

Zajęcia dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku 



 

Zajęcia dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku 



 

Zajęcia dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 


