Kramsk, dn. 22.12.2016 r.
Szanowni Państwo
Miło nam poinformować, że w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, Gmina Kramsk w drodze postępowania
konkursowego uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Edukacja dla
najmłodszych – nowe miejsca przedszkolne w Gminie Kramsk”.
Co to oznacza dla rodziców i dzieci?
Oznacza to, że Gmina uzyskała dofinansowanie na utworzenie 100 miejsc dla
dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkole działać będzie od 1 marca 2017 r.
Będziemy robić wszystko, aby tego terminu dotrzymać.
Projekt „Edukacja dla najmłodszych – nowe miejsca przedszkolne w Gminie
Kramsk” kierowany jest do dzieci w wieku 2,5-, 3- i 4- letnich. Projektowaną datą
uruchomienia przedszkola jest 1 marca 2017r., zatem wiek dziecka będzie
odnoszony do tej daty. O przyjęcie do przedszkola mogą ubiegać się rodzice dzieci
urodzonych między kwietniem 2012 r., a wrześniem 2014 r. , także posiadających
orzeczenia o niepełnosprawności dzieci.
W chwili obecnej czynimy już starania, aby do przedszkola mogły także uczęszczać
dzieci urodzone przed kwietniem 2012 r.
Nadmieniamy, że w naborze preferowane będą te dzieci, które dotąd nie były objęte
wychowaniem przedszkolnym.
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W czasie realizacji projektu przedszkole będzie funkcjonować w części
pomieszczeń

Publicznego

Gimnazjum

w

Kramsku.

Na

potrzeby

przedszkola zostaną wydzielone i odpowiednio przygotowane

działania

pomieszczenia

w budynku tej szkoły.
W ramach projektu “Edukacja dla najmłodszych – nowe miejsca przedszkole
w Gminie Kramsk” oferowane będą dzieciom bezpłatne zajęcia dodatkowe z języka
angielskiego,

rytmiki,

gimnastyki

korekcyjnej

wymagających wsparcia specjalistycznego

oraz

logopedii.

Dla

dzieci

w projekcie przewidziano zajęcia

rewalidacyjne oraz zajęcia z pedagogiem specjalnym, prowadzone w formie
indywidualnej. Na zajęcia dodatkowe uczęszczać mogą wszystkie dzieci objęte
projektem.
W ramach Projektu dzieci będą uczestniczyły w comiesięcznych bezpłatnych
przestawieniach

teatralnych,

oraz

koncertach

muzycznych

w

przedszkolu.

Przewidziane są również bezpłatne wycieczki do Teatru Animacji w Poznaniu,
Muzeum Okręgowego w Koninie, oraz udział w warsztatach tradycji i kultury
w Stowarzyszeniu “WioskowoMi”.
Każde dziecko otrzyma wyprawkę przedszkolną, tj. kredki, pisaki, malowanki,
farby, pędzle, wycinanki, bloki rysunkowe, plastelinę i wszystkie niezbędne pomoce
dydaktyczne do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
Dodatkowo w ramach Projektu zostanie zakupione ubezpieczenie da każdego
dziecka NNW na cały czas trwania projektu, które obejmować będzie ochronę
dziecka zarówno podczas pobytu w przedszkolu jak i poza nim.
Dla rodziców przewidziane będzie wsparcie pedagoga w ramach warsztatów
edukacyjnych “Szkoła dla rodziców i wychowawców”, oraz w ramach indywidualnych
konsultacji z pedagogiem.
Pobyt dziecka w przedszkolu będzie bezpłatny przez cały okres trwania
projektu, niezależnie od ilości godzin pobytu dziecka. Rodzice poniosą jedynie koszt
wyżywienia dziecka, zgodnie z przyjętą dzienną stawką żywieniową i w zależności od
złożonej deklaracji pobytu dziecka w przedszkolu, oraz faktycznej obecności
w danym miesiącu.
Dla dzieci zostanie wybudowany nowy plac zabaw, a sale lekcyjne zostaną
wyposażone w nowe meble, leżaki, kołderki, zabawki, pomoce dydaktyczne, książki,
płyty z bajkami i muzyką, stoliki, tablice multimedialne. Natomiast pomieszczenia
sanitarne zostaną odnowione i przystosowane do potrzeb dzieci.
Przedszkole czynne będzie również w okresie wakacyjnym lipiec – sierpień 2017.
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Rekrutacja do przedszkola zacznie się od 2 stycznia 2017 r. i potrwa do
1 marca 2017r. Zapisy prowadzone będę w

biurze projektu, w Gimnazjum im.

I. Sendler w Kramsku, na parterze budynku, pokój nr 19. Tam też dostępna będzie
dokumentacja rekrutacyjna, którą należy pobrać i wypełnić w celu zapisania dziecka
do przedszkola.
Godziny otwarcia biura projektowego w miesiącu styczniu:


Poniedziałek od 13.00 do 17.00



Wtorek od 12.00 do 16.00



Środa od 9.00 do 15.00



Czwartek od 9.00 do 15.00
Wszelkie pytania można kierować na adres e-mail:
edukacja-dla-najmlodszych@wp.pl

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy rodziców do zapisania dzieci do
przedszkola, które powstanie w ramach projektu “Edukacja dla najmłodszych – nowe
miejsca przedszkole w Gminie Kramsk”.
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