
 

Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu 

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży 

Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna 

 

Cel projektu: 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie                           

m. Ostrołęki poprzez utworzenie 70 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie dwóch 

publicznych przedszkoli miejskich (PM) do potrzeb DzN realizację zajęć dodatkowych dla 234 dzieci ze 

stwierdzonymi deficytami, w tym dla 27 DzN oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 18 

nauczycielek (NCL) wychowania przedszkolnego w okresie od 01 marca 2020r. do 31 sierpnia 2021r.  

 

Zakres Projektu obejmuje realizację następujących działań: 

1. Dostosowanie bazy lokalowej PM 8 i PM 18 na potrzeby utworzenia kolejno 20 i 50 miejsc wychowania 

przedszkolnego oraz sfinansowania bieżącej działalności nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych 

przez okres 12 miesięcy. 

2. Dostosowanie bazy lokalowej i wyposażenia PM 16 i PM 5 do potrzeb realizacji specjalistycznej oferty 

terapeutycznej wynikających z potrzeb DzN. 

3. Realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne wobec 234 dzieci, w tym 27 DzN w zakresie 

deficytów (ponad 10%  grupy docelowej stanowią DzN). 

4. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 18 NCL wychowania przedszkolnego w zakresie 

pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności w zakresie pracy terapeutycznej                           

z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu: 

− Liczba nauczycieli wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w programie – 18, 

− Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu- 18, 

− Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie- 70, 

− Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji przedszkolnej- 234, 

− Liczba dzieci z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie- 27, 

− Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu pedagogiki specjalnej- 18, 

− Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne (TIK)- 4, 

− Liczba przedszkoli doposażonych do potrzeb terapii dzieci z niepełnosprawnościami- 1. 

 

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu: 

− Liczba miejsc wychowania przedszkolnego – 70, 

− Liczba nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu – 18, 

− Liczba dzieci, którzy byli objęci dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej- 234. 

 

 

Okres rzeczowej realizacji projektu: od 01.03.2020r. do 31.08.2021r. 

 

Całkowita wartość projektu: 2 465 623,08 PLN 

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 968 200,70 PLN 

 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

 


