„CZAS NA PRZEDSZKOLAKÓW W DANKOWICACH:
„Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
To, czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie
zrobimy już nigdy ...” doc. dr Maria Kielar
W Przedszkolu Publicznym w Dankowicach w okresie od 01.08.2016 roku
do 31.12.2017 r. realizowany jest projekt unijny „Czas na Przedszkolaków w
Dankowicach”.
Projekt zakładał: utworzenie 32 dodatkowych miejsc dla
przedszkolaków, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozszerzenie oferty
przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.
Na realizację powyższych zamierzeń pozwoliła rozbudowa i przebudowa
istniejącego budynku Przedszkola wraz z wyposażeniem powstałych pomieszczeń.
Gminna inwestycja obejmowała adaptację pomieszczenia poddasza nad budynkiem
Przedszkola i Ośrodka Zdrowia na potrzeby dodatkowych pomieszczeń do celów
dydaktycznych. W wyniku wykonania prac na poddaszu powstały: 2 sale zajęć,
pomieszczenia dla administracji, gabinet metodyczny, salka do gimnastyki
korekcyjnej, pomieszczenie socjalne, łazienka, toalety, pomieszczenie odbioru
posiłków oraz zmywalnia, pomieszczenie gospodarcze. Dobudowano zewnętrzną
klatkę schodową oraz przebudowano fragmentu dachu. Prace obejmowały także
nową instalację elektryczną, sanitarną, centralnego ogrzewania oraz hydrantową. W
kotłowni wymieniono piec gazowy zastępując go kotłem o większej mocy. Ponadto w
ramach zadania zaplanowano także dostawę i montaż umeblowania i wyposażenia
pomieszczeń przedszkola oraz zakup pomocy dydaktycznych.
Przeprowadzony w grudniu 2016 roku nabór na nowopowstające miejsca
w Przedszkolu pokazał jak trafiona była niniejsza inwestycja podjęta przez Gminę
Wilamowice. Dzięki niej od 02 01.2017 r. swoją edukację rozpoczęło 32 dzieci. Z
każdym kolejnym miesiącem zapełniały się pozostałe wolne miejsca, a w chwili
obecnej z nowych miejsc korzysta 40 dzieci. Rozbudowa Przedszkola pozwoliła w
roku szkolny 2017/2018 przyjąć do Przedszkola Publicznego w Dankowicach
wszystkie zgłoszone dzieci z terenu Dankowic i Starej Wsi. W bieżącym roku
szkolnym z opieki Przedszkola korzysta 166 dzieci , w 8 oddziałach : 5 oddziałów
mieści się w budynku głównym przedszkola, 2 oddziały w SP w Starej Wsi i 1 oddział
w SP Dankowice.
Wszystkie dzieci , u których stwierdzono problemy logopedyczne , wady postawy mają
możliwość korzystania z dodatkowych, bezpłatnych zajęć : logopedii i gimnastyki
korekcyjnej. Program zajęć logopedycznych zakładał objęcie opieką logopedyczną
dzieci w zakresie eliminowania zaburzeń mowy. Nastawiony jest na wspieranie
edukacyjne dzieci z problemami logopedycznymi, ze zwróceniem uwagi na zakres
zaburzeń, potrzeby i ich możliwości. Ćwiczenia logopedyczne skierowane są na
prawidłowy rozwój mowy, który wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny
i poznawczy dziecka, zaspokojenie potrzeby akceptacji i sukcesów, poczucie własnej
wartości, budowanie więzi i kontaktów z rówieśnikami.
Gimnastyka korekcyjna skierowana jest dla dzieci nie wymagających jeszcze
postępowania rehabilitacyjnego ,u których wady postawy są najczęściej wynikiem

słabego umięśnienia lub nieprawidłowego nawyku utrzymywania postawy ciała.
Zajęcia korekcyjne mają za zadanie zahamowanie i likwidację wad, przywrócenie
prawidłowej postawy ciała.
Utworzono 6 grup logopedycznych i 6 grup gimnastyki korekcyjnej , które pracują
dosyć intensywnie 4-5 razy tygodniu. Z dodatkowych zajęć na przestrzeni mijającego
roku skorzystało blisko 90 dzieci.
Realizacja projektu Czas na Przedszkolaków w Dankowicach dobiega końca.
Niemiej już w chwili obecnej możemy ocenić pozytywne skutki podjętych działań.
Najważniejszym jest zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu, a tym samym poprawa
dostępności dzieci do edukacji przedszkolnej .Poprawiła się również
baza
przedszkola, wyposażenie sal przedszkolnych , zaplecza socjalnego i gospodarczego.
Nauczyciele poszerzyli swoje kompetencje zawodowe w trakcie szkoleń i studiów
zaplanowanych w realizacji projektu. Organizacja nieodpłatnych , dodatkowych zajęć
wyrównujących szanse edukacyjne pozwoliła na wsparcie dzieci z trudnościami.
Poprzez kontakt nauczycieli przedszkola ze specjalistami , nauczyciele przedszkola
nabyli wiedzę pomocną w kontynuowaniu ćwiczeń logopedycznych i ćwiczeń
gimnastycznych kształtujących prawidłową postawę dzieci.
Mamy nadzieję ,że rozbudowane Przedszkole , a tym samym zwiększenie liczby miejsc
dla dzieci ,będzie w przyszłości zaspokajać potrzeby środowiska związane z edukacją
przedszkolną ,a nabyte przez nas doświadczenie , wiedza i umiejętności będą
wykorzystywane z korzyścią dla naszych przedszkolaków.
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