Czas na przedszkolaków w Dankowicach
W Przedszkolu Publicznym w Dankowicach z dniem 01.08.2016 r.
rozpoczęła się realizacja projektu) „ Czas na przedszkolaków w Dankowicach”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 20142020 (Europejski Fundusz Społeczny ) Głównym celem jest utworzenie dodatkowych
miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach.
Realizacja projektu będzie skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych
podlegających pod organ prowadzący- Gminę Wilamowice z 451 miejsc do 483
w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.
W ramach zadania realizowane będą następujące etapy:
- adaptacja pomieszczeń
- wybór i zatrudnienie kadry pedagogicznej i personelu obsługowego do opieki nad
dziećmi
- zakup wyposażenia , pomocy dydaktycznych , materiałów plastycznych, zabawek będą
spełniać wszelkie wymogi i posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do
użytkowania przez dzieci w wieku przedszkolnym
-procedura informacyjna, rekrutacja dzieci
-wybór i zatrudnienie specjalistów : nauczycieli logopedii i gimnastyki korekcyjnej
-prowadzenie zajęć wychowawczych , opiekuńczych , wychowawczych oraz
specjalistycznych : logopedia, gimnastyka korekcyjna finansowanych z projektu
unijnego w okresie od 01.01.2017.do 31.12.2017.
Planuje się przyjęcie dzieci do nowopowstałych oddziałów od 01.01.2017 r.
rozpoczęcie zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych , a także rozpoczęcie
zajęć dodatkowych: logopedycznych i gimnastyki korekcyjnej.
Informacje o naborze do przedszkola zostaną podane do publicznej wiadomości
w miesiącu listopadzie 2016 . z godnie z ustalonym w projekcie harmonogramem .
W wyżej wymienionym terminie będzie też można pobrać w przedszkolu lub ze strony
internetowej przedszkola (www.ppdankowice.szkolnastrona .pl ) dokumenty niezbędne
do zapisu dziecka do przedszkola .Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do
skorzystania z proponowanej oferty .
W chwili obecnej trwają intensywne prace budowlane związane
z inwestycją prowadzoną przez Gminę Wilamowice : Rozbudowa i przebudowa
istniejącego budynku na potrzeby przedszkola w Dankowicach. Zadanie obejmuje
adaptację pomieszczenia poddasza nad budynkiem przedszkola i Ośrodka Zdrowia na
potrzeby dodatkowych pomieszczeń do celów dydaktycznych. W wyniku wykonania
prac na poddaszu powstaną: 2 sale zajęć, pomieszczenia dla administracji, gabinet
metodyczny, pomieszczenie socjalne, łazienka + WC, pomieszczenie do odbioru
posiłków z kuchni znajdującej się na piętrze oraz zmywalnia, pomieszczenie
gospodarcze. Trwa budowa zewnętrznej klatki schodowej oraz przebudowa fragmentu
dachu. Poddasze zostanie wyposażone w instalację elektryczną, sanitarną, centralnego
ogrzewania oraz hydrantową. Kotłownia przedszkola będzie także zmodernizowana
poprzez instalacje kotła centralnego ogrzewania o większej mocy.
Mamy nadzieję ,że realizacja przedsięwzięcia zaspokoi potrzeby mieszkańców
Dankowic i zapewne dobre warunki rozwoju dla naszych przedszkolaków.
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