
 

 

Rekrutacja uzupełniająca do projektu  

„Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej w Strzyżowie” 

 
Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie ogłasza nabór uzupełniający dla dzieci do przedszkola 
w ramach projektu „Wesoły i kreatywny przedszkolak. Utworzenie nowej placówki edukacyjnej  
w Strzyżowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX 
Jakośd edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Termin 
rekrutacji uzupełniającej: od 1 września do 31 października 2020 r.  
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych  
w OWP poprzez utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych 
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w nowo utworzonym OWP, jego kompleksowe 
wyposażenie, zwiększenie szans edukacyjnych dzieci poprzez realizację dodatkowych zajęd 
podnoszących jakośd edukacji przedszkolnej rozwijającej uzdolnienia, zajęd specjalistycznych 
wyrównujących stwierdzone deficyty, zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej zatrudnionej  
w OWP do 31.10.2021 r.  

Kryteria kwalifikowalności uprawniające dzieci do udziału w projekcie: m.in. wiek 2,5–6 lat, adres 
zamieszkania na terenie gminy Strzyżów. 
 
Projekt obejmie wsparciem: 
 

– 75 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, spełniające wyżej wymienione kryteria dostępu; 
– 4 nauczycieli nowo utworzonego OWP; uwzględniona w ramach projektu forma wsparcia obejmuje 
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziedmi w wieku 
przedszkolnym; 
 – nowo utworzony OWP na terenie miasta Strzyżów z 75 miejscami wychowania przedszkolnego 
(woj. podkarpackie). 
 
Odpłatnośd za pobyt dziecka w przedszkolu, w tym całodzienne wyżywienie, od listopada 2020 r. do 
października 2021 r., wynosi 126,00 zł brutto/mies.  
 
W przedszkolu będą realizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe z j. angielskiego, muzyczno-ruchowe 

oraz zajęcia logopedyczne.  

Osoba zainteresowana udziałem w projekcie swojego dziecka może w okresie rekrutacji 

uzupełniającej zgłosid chęd uczestnictwa poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego dziecka  

w biurze projektu zlokalizowanym w Galerii Miejskiej (I piętro), Rynek 15, 38-100 Strzyżów.  

Dokumenty rekrutacyjne, w tym FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA – REKRUTACJA 
UZUPEŁNIAJĄCA, są dostępne w wersji papierowej w biurze projektu pod adresem Rynek 15  
w Strzyżowie, w wersji elektronicznej do pobrania pod niniejszą informacją.  
 
Więcej informacji o projekcie i rekrutacji można uzyskad w biurze projektu od poniedziałku do piątku, 

w godz. 8.30–16.30, tel. 695 639 361, e-mail: kontakt@przedszkole-strzyzow.pl 
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