
Projekt  

realizowany na terenie gminy Roźwienica  

w terminie 1 września 2012 – 31 lipca 2014 



• Duże zainteresowanie mieszkańców kontynuacją 

prowadzenia oddziałów przedszkolnych 

• Obawa przed pozostawieniem znacznej grupy 

dzieci bez możliwości korzystania z wychowania 

przedszkolnego 

• Wysoki poziom bezrobocia wśród rodziców 

dzieci w wieku przedszkolnym 

• Zakwalifikowanie gminy Roźwienica do grona 

gmin o niskim poziomie uprzedszkolnienia 



• Konsultacje przeprowadzone z rodzicami – seria spotkań w 
8 największych sołectwach gminy Roźwienica 

• Rozeznanie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu 
nt. poziomu bezrobocia w gminie Roźwienica oraz 
możliwości podjęcia pracy lub uczestnictwa w kursach 
doskonalących przez rodziców dzieci w wieku 
przedszkolnym 

• Rozeznanie możliwości lokalowych oraz stworzenie listy 
niezbędnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia 
poszczególnych oddziałów 

• Pozyskanie Partnera, dzięki któremu możliwe będzie 
aplikowanie o środki unijne 



 

• Brak możliwości podjęcia pracy ze względu na 
konieczność opieki nad dziećmi 

• Ograniczenie aktywności zawodowej i 
społecznej dziadków opiekujących się 
wnukami 

• Skazanie dzieci na gorszy start w stosunku do 
rówieśników korzystających z różnych form 
wychowania przedszkolnego 



• Czerwiec 2012 - ogłoszenie konkursu przez WUP 

na tworzenie oddziałów przedszkolnych 

• Lipiec 2012 - konsultacje z Regionalnym 

Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego 

w Przemyślu – opracowanie  i złożenie wniosku 

• 1 września 2012 – rusza 11 oddziałów 

przedszkolnych (niezależnie od wyników 

konkursu) 

• 20 grudnia 2012 – podpisanie umowy z WUP  



• Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji w roku szkolnym 

2012/2013 do 11 oddziałów przedszkolnych przyjęto 168 

dzieci w wieku 3 – 6 lat  (79 dziewczynek i 89 chłopców) 

• W roku szkolnym 2013/2014 kolejnych 169 dzieci realizuje 

zajęcia przedszkolne  

• Łącznie od początku realizacji projektu uczestniczy w nim 

234 dzieci   (111 dziewczynek i 123 chłopców) 

• Każdy oddział przedszkolny realizuje po 1100 godzin 

rocznie zajęć ogólnorozwojowych oraz zajęcia dodatkowe z 

j.angielskiego, rytmiki, logopedii oraz religii w wymiarze 

po 32 godziny rocznie 



• Łączna wartość projektu :   1 372 198,04 zł 

• Kwota otrzymanego dofinansowania:  1 166 368,35 zł 

• Na zakupy wyposażenia wydano :   71 359,20 zł 

• Za 58 300,00 zł zakupiono nowoczesne pomoce 

dydaktyczne 

• 176 000,00 zł przeznaczono na realizację zajęć 

dodatkowych z j.angielskiego, rytmiki, logopedii oraz 

religii 

 













• Bardzo duże zainteresowanie ze strony rodziców 

– nie tylko z terenu gminy Roźwienica 

• Zaangażowanie mieszkańców gminy w 

przystosowanie pomieszczeń przeznaczonych na 

oddziały przedszkolne 

• Bardzo pozytywne opinie przekazywane przez 

mieszkańców zarówno zarządowi Stowarzyszenia 

jak również osobom spoza gminy Roźwienica 



• Stworzenie możliwości podjęcia pracy przez 

rodziców dzieci przedszkolnych – 17 osób od 1 

września 2012 r. do chwili obecnej znalazło 

zatrudnienie 

• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia – 

zdobycie nowych kwalifikacji do pracy 

• Większe zaangażowanie w życie społeczne i 

kulturalne lokalnej społeczności 

• Podniesienie jakości życia dzięki podjęciu pracy 



• Zmiana stylu i jakości życia zarówno rodziców jak i dziadków 

• Postępujące uspołecznienie dzieci ułatwia kontakty interpersonalne nie 

tylko z rówieśnikami z przedszkola 

• Umożliwienie zarówno rodzicom jak i dziadkom większe zaangażowanie 

w życie lokalnej społeczności i często „wyjście z cienia” 

• Stworzenie płaszczyzny, na której całe rodziny mają możliwość 

zaprezentowania swoich walorów oraz wymiany doświadczeń 

• Podniesienie poziomu ekonomicznego danej rodziny dzięki podjęciu pracy 

daje poczucie zarówno większej wartości jak również większej pewności 

siebie w lokalnym środowisku 

• Szybciej rozwijające się emocjonalnie, społecznie i intelektualnie dzieci są 

chlubą swoich rodziców i dziadków 




