
PROJEKTY REALIZOWANE W RAMAMCH 
PODDZIAŁANIA 8.1.1 POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ – 

PROJEKY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT 
 

1. GMINA BOJADŁA  
Na realizację projektu „Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki!” przyznano 126 516,63 PLN, w tym środki 
Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 107 539,13 PLN. W ramach działań projektowych 70 
dzieci Przedszkola Samorządowego w Bojadłach skorzysta z dodatkowych zajęć dydaktycznych, a 4 
nauczycieli zostanie skierowanych na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje. Ponadto w ramach 
projektu zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny. 
 

2. GMINA RZEPIN 
Na realizację projektu „Stawiamy na przedszkolaki!” przyznano 181 709,50 PLN, w tym środki 
Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 154 453,07 PLN.  
W ramach działań projektowych wsparcie otrzyma 240 dzieci, w tym: 
- 120 dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Rzepinie, 
- 100 dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 3 w Rzepinie, 
- 20 dzieci z oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Kowalowie. 
W ramach projektu 22 nauczycieli zostanie skierowanych na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje. 
Ponadto w ramach projektu zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz niezbędne wyposażenie 
placówek. 
 

3. GMINA SKWIERZYNA 
Na realizację projektu „Gang bystrzaków w Gminie Skwierzyna” przyznano  
300 717,33 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 255 609,73 PLN.  W 
ramach działań projektowych wsparcie otrzyma 232 dzieci, w tym: 
- 152 dzieci z Przedszkola Integracyjnego „Gromadka Misia Uszatka” przy  
ul. Mickiewicza 26 w Skwierzynie, a 10 nauczycieli podniesie swoje kompetencje poprzez udział w 
studiach podyplomowych i szkoleniach; 
- 60 dzieci z Przedszkola Integracyjnego „Gromadka Misia Uszatka” przy ul. Garnizonowej 18 w 
Skwierzynie, a 5 nauczycieli podniesie swoje kompetencje poprzez udział w studiach podyplomowych i 
szkoleniach; 
- 20 dzieci z Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Murzynowie, a 3 nauczycieli podniesie swoje 
kompetencje poprzez udział w studiach podyplomowych i szkoleniach. Ponadto w ramach projektu 
zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz niezbędne wyposażenie placówek. 
 

4. NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 
Na realizację projektu „Kompetentny Przedszkolak” przyznano 250 896,00 PLN, w tym środki 
Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 213 261,59 PLN.  
W ramach działań projektowych wsparcie otrzyma 170 dzieci w wieku przedszkolnym z dwóch  Miejsko 
Gminnych Przedszkoli Samorządowych w Nowogrodzie Bobrzańskim z siedzibą przy ul. Szkolnej 6 oraz 
ul. Kościuszki 42. Ponadto w ramach projektu swoje kwalifikacje podniesie 14 nauczycieli, a dla obydwóch 
placówek zakupione zostaną materiały dydaktyczne i niezbędne wyposażenie. 
 

5. MIASTO ZIELONA GÓRA/ MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 
Na realizację projektu „Z przedszkola w przyszłość” przyznano 136 581,08 PLN,  
w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 116 093,91 PLN.  
W ramach działań projektowych 132 dzieci skorzysta z dodatkowych zajęć dydaktycznych, a 7 nauczycieli 
zostanie skierowanych na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje. Ponadto w ramach projektu 
zakupione zostaną nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie TIK. 



 
 

6. MIASTO ZIELONA GÓRA/ MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 17 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. „Chatka Puchatka” w Zielonej Górze 

Na realizację projektu „Potrafię wszystko”, przyznano 316 575,00 PLN, w tym środki Europejskiego 
Funduszu Społecznego w wysokości 269 088,75 PLN. W ramach działań projektowych 170 dzieci 
skorzysta z dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje kluczowe, a 8 nauczycieli zostanie 
skierowanych na kursy i szkolenia    w celu uzyskania kwalifikacji i nabycia kompetencji. Ponadto w 
ramach projektu zakupione zostaną nowoczesne pomoce dydaktyczne i wyposażenie TIK. 
 

7. NOWA SÓL 
Na realizację projektu „Logiczny przedszkolak - dodatkowe zajęcia z ekonomii, matematyczno-
przyrodnicze i języka angielskiego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat z publicznych przedszkoli” przyznano 198 
656,94 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 168 858,39 PLN. 
Projektem objętych zostanie 9 placówek wychowania przedszkolnego w Nowej Soli. W ramach działań 
projektowych 495 dzieci skorzysta z dodatkowych zajęć dydaktycznych, a 52 nauczycieli zostanie 
skierowanych na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje. Ponadto w ramach projektu zakupione 
zostaną nowoczesne pomoce dydaktyczne i niezbędne do prowadzenia zajęć wyposażenie. 
 

8. GMINA LUBSKO  
Na realizację projektu „Gmina Lubsko wspiera przedszkolaków!” przyznano  
532 804,83 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości  
452 884,10 PLN. W ramach działań projektowych wsparcie otrzyma 296 dzieci, w tym: 
- 60 dzieci z Przedszkola nr 1 w Lubsku, 
- 50 dzieci z Przedszkola nr 2 w Lubsku, 
- 50 dzieci z Przedszkola nr 3 w Lubsku, 
- 50 dzieci z Przedszkola nr 5 w Lubsku, 
- 25 dzieci z Ośrodka Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Żeromskiego w 
Górzynie, 
- 61 dzieci z Ośrodka Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lubsku. 
W ramach projektu 39 nauczycieli zostanie skierowanych na kursy i szkolenia podnoszące ich 
umiejętności i kompetencje w zakresie wspierania kompetencji kluczowych u dzieci. Ponadto w ramach 
projektu zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz niezbędne wyposażenie placówek. 
 

9. GMINA KARGOWA 
Na realizację projektu „Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Kargowa” przyznano 118 723,31 PLN, w 
tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 100 914,81 PLN. W ramach działań 
projektowych wsparcie otrzyma 243 dzieci, w tym: 
- 203 dzieci z Przedszkola Publicznego w Kargowej, 
- 40 dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Smolnie Wielkim. 
W ramach projektu 4 nauczycieli zostanie skierowanych na kursy i szkolenia doskonalące umiejętności i 
podnoszące kompetencje z zakresu realizacji zajęć dodatkowych zaplanowanych w projekcie. Ponadto 
w ramach projektu zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz niezbędne wyposażenie placówek. 
 
 

10. GMINA BLEDZEW 
Na realizację projektu „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Bledzew” przyznano 128 000,00 
PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 108 800,00 PLN. W ramach 
działań projektowych wsparcie otrzyma 77 dzieci z Ośrodka Wychowania Przedszkolnego - Przedszkola 
Gminnego  



w Bledzewie, a 2 nauczycieli podniesie swoje umiejętności i kompetencje w zakresie stosowania metod 
oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych oraz 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. 
Ponadto w ramach projektu zakupione zostaną materiały dydaktyczne i wyposażenie  niezbędne do 
realizacji zajęć. 
 

11. GMINA SŁAWA 
Na realizację projektu „Gmina Sława wspiera przedszkolaków!” przyznano 232 830,00 PLN, w tym środki 
Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 197 905,50 PLN. W ramach działań projektowych 
wsparcie otrzyma 148 dzieci z Przedszkola Publicznego Samorządowego im. Czesława Janczarskiego 
w Sławie. 
W ramach projektu 15 nauczycieli zostanie skierowanych na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje 
w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu 
kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Ponadto w 
ramach projektu przedszkole zostanie wyposażone w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne. 
 

12. GMINA SZLICHTYNGOWA/SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY „INKI” W 
STARYCH DRZEWCACH 

Na realizację projektu „KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI PRZETRĄ WSZYSTKIE SZLAKI” przyznano 
187 785,10 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 159 617,33 PLN. W 
ramach działań projektowych wsparcie otrzyma 16 dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej  
w Starych Drzewcach. 
W ramach projektu 5 nauczycieli zostanie skierowanych na kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje w 
postaci wyposażenia w wiedzę merytoryczną i praktyczną niezbędną do rozwoju i kształtowania 
kompetencji kluczowych na poziomie gwarantującym sukces podopiecznych. 
Ponadto w ramach projektu zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz niezbędne wyposażenie 
placówek. 
 

13. GMINA SULĘCIN 
Na realizację projektu „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch w Gminie Sulęcin” przyznano 
437 765,88 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 372 100,99 PLN. W 
ramach działań projektowych wsparcie otrzyma 375 dzieci, w tym: 
- 13 dzieci z Oddziału Przedszkolnego Trzemeszno Lubuskie, 
- 20 dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy SP-2 Sulęcin, 
- 150 dzieci z Przedszkola nr 1 w Sulęcinie 
- 120 dzieci z Przedszkola nr 2 w Sulęcinie 
- 72 dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy SP w Wędrzynie 
W ramach projektu 15 nauczycieli zostanie skierowanych na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje. 
Ponadto w ramach projektu zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz niezbędne wyposażenie 
placówek. 
 
 
 
 
 


