
Uchwała Nr 47/XXV/08 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia 30 czerwca 2008 r. 
 
 

w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn.: „Utworzenie Ośrodków Przedszkolnych  
                 w Gminie Cieszanów”.  

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  

Rada Miejska w Cieszanowie uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Zatwierdzić realizację projektu pn.: „Utworzenie Ośrodków Przedszkolnych w Gminie  
     Cieszanów” przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiący  
      podstawę  do zawarcia umowy i uzyskania dofinansowania na realizację niniejszego  
      projektu  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. ZałoŜenia do projektu stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 47/XXV/08 
Rady Miejskiej w Cieszanowie 
z dnia 30 czerwca 2008 r. 

 

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Gmina 
Cieszanów złoŜyła wniosek na realizację projektu pn.: „Utworzenie Ośrodków 
Przedszkolnych w Gminie Cieszanów”, którego celem będzie upowszechnianie 
alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 – 5 lat mieszkających na 
terenie Gminy Cieszanów. 

W ramach projektu utworzone zostaną Ośrodki Przedszkolne w trzech miejscowościach na 
obszarach wiejskich: Kowalówka, Nowe Sioło, Niemstów. Usytuowanie Ośrodków w tych 
miejscowościach wynika z przeprowadzonych analiz demograficznych, a takŜe warunków 
lokalowych pozwalających zapewnić Ośrodkom standardy organizacyjne. W szkołach 
zlokalizowanych w tych miejscowościach pozostają wolne pomieszczenia wraz z częścią 
wyposaŜenia, które przeznaczyć moŜna na utworzenie Ośrodków Przedszkolnych. 

Realizacja zadania będzie obejmowała okres od 1 września 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.  

Zajęcia w Ośrodkach Przedszkolnych będą nieodpłatne. Nauczyciele będą pracować  
z dziećmi w wieku 3 – 5 lat według programu pracy spełniającego wymogi podstawy 
programowej dla przedszkoli. Ośrodki regularnie będą odwiedzane przez logopedów  
i psychologów. Ich zadaniem będzie zdiagnozowanie ewentualnych problemów 
rozwojowych. Dzięki współpracy ze specjalistami nauczyciele będą mogli pomóc dzieciom, 
zanim rozpoczną edukację szkolną. WaŜnym elementem Ŝycia Ośrodków to współpraca  
z rodzicami, którzy zobowiązują się do obecności przynajmniej na jednych zajęciach w roku. 
Oprócz pomocy dla nauczyciela efektem zaangaŜowania rodziców w zajęcia będzie 
moŜliwość obserwacji własnego dziecka w zupełnie nowym otoczeniu. 


