
Projekt pt. „Kolorowe Przedszkole – z nami
równy start” 
Pod taką nazwą w Samorządowym Przedszkolu, działającym w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Polance Wielkiej, przez najbliższy rok szkolny będzie realizowany 
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Głównym  celem  projektu  jest  utworzenie  nowego  oddziału  przedszkolnego
dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami wraz z rozszerzeniem oferty zajęć
dodatkowych      w Samorządowym Przedszkolu w Polance Wielkiej działającego w ramach
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

  Całkowity koszt realizacji projektu w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31lipca 2018 r.
wyniesie  201 283,75  zł,   z  czego  166 507,  zł  to  kwota  dofinansowania.  Wkład  własny
wnioskodawcy  czyli  środki  jakie  na  realizację  projektu  przekaże  Gmina  Polanka  Wielka
wynosi  34 776,00  zł.  W  ramach  tego  projektu  został  utworzony  oddział  VIII.
W tym celu  klasa  szkolna  została  odnowiona  i  przygotowana  dla  dzieci  przedszkolnych,
a łazienka dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.  W oddziale tym będzie
realizowany  program  „Funkcjonalna  terapia  ręki  –  wspieranie  dziecka  w  rozwoju
samodzielności”.

Będą  również  realizowane  zajęcia  dodatkowe,  takie  jak:  gimnastyka  korekcyjna,
zajęcia  przyrodniczo-techniczne  w  Pracowni  Orange  w  Polance  Wielkiej  i  Regionalnym
Ogrodzie Sensorycznym . 

Każda grupa przedszkolna  wyjedzie  w ramach projektu na wycieczkę  tematyczną.  Dzieci
z niepełnosprawnościami będą miały zorganizowane zajęcia z dogoterapii. 

Projekt  przewiduje  również   wsparcie  dla  rodziców  w  formie  warsztatów  z  dietetykiem
i  psychologiem.  W  Przedszkolu  zostanie  zorganizowany  dyżur  psychologa  i  logopedy.
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