Przedszkole za darmo - rekrutacja trwa
W Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Mali Odkrywcy” nie dość, że nie ma
opłaty za uczęszczanie dziecka do placówki, to rodzice nie płacą za szereg specjalistycznych zajęć dla dzieci.
Przedszkole czynne jest 11,5 h aby każdy rodzic, nie tylko z miasta Bolesławiec ale z całego powiatu bolesławieckiego miał możliwość dowiezienia/odbioru dziecka
w dogodnych godzinach.
Dzieci z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo w korzystaniu
z bezpłatnego przedszkola.
Jak to możliwe?
Napisaliśmy specjalny projekt pt. ”Bolesławiec stawia na integrację” i otrzymaliśmy dotację z Unii
Europejskiej z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.
Projekt realizowany jest w okresie od 01 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. Głównym celem projektu jest
wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzięki utworzeniu 44 dodatkowych miejsc, w
tym 14 dla dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolu Mali Odkrywcy w Bolesławcu, objęciu 44 dzieci
zajęciami dodatkowymi oraz przeszkoleniu 6 nauczycieli do31 sierpnia2019r.
zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów
w przedszkolach poprzez utworzenie 44 nowych miejsc przedszkolnych oraz realizację zajęć dodatkowych
rozwijających u dzieci kompetencje kluczowe i wyrównujące szanse w zakresie stwierdzonych deficytów.
Przedszkole zapewni opiekę dla 3-6 latków, zamieszkujących Bolesławiec i powiat bolesławiecki
w godz. Od 06.00 do 17.30.
Przedszkole oferowało będzie szeroką ofertę zajęć specjalistycznych i rozwijających kompetencje kluczowe.
Zajęcia dodatkowe specjalistyczne:
- indywidualna terapia psychologiczna
- indywidualna terapia logopedyczna
- indywidualna terapia metodą integracji sensorycznej SI
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe:
- zajęcia rytmiczno-taneczne
- arteterapia
- warsztaty „Ciekawość świata”
- język niemiecki
Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 10 sierpnia 2018. Zakończenie pierwszego etapu rekrutacji planowane jest na 24 sierpnia 2018 r. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (formularz rekrutacyjny oraz regulamin do pobrania na stronie www.maliodkrywcy.boleslawiec.pl w zakładce - do pobrania). W dalszej części projektu, w razie potrzeby, rekrutacja prowadzona będzie w sposób
ciągły.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:
Anna Rak, tel.793-650-051
Tel. 793-650-051
e-mail: annarak.maliodkrywcy@gmail.com
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