
 

 

Pragniemy poinformować, iż w naszym przedszkolu 

 

� „Aktywne przedszkolaki 

przedszkolnej w Mieście Chojnice.”

 

Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego 

Województwa Pomorskiego , Działanie 03.01.

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt wdrażany jest od  września 2016 r

Celem głównym projektujest poprawa jakośc

Podstawowej nr 3 oraz Zespole Szkół nr 7, a także zwiększenie liczby miejsc edukacji 

przedszkolnej.Miasto Chojnice poprzez realizację projektu planuje utworz

50 miejsc dla dzieci uczęszczających do od

Chojnicach.W ramach projektu zakupione zostanie wypo

niezbędne do wspomagania rozwoju dzieci w ramach podstawy programowej oraz zajęć 

dodatkowych. Projekt zakłada również popr

Wychowania Przedszkolnego podlegających Miastu Chojnice o dodatkowe zajęcia w celu 

uzyskania poprawy jakości ich pracy przekładającej się na 

kompetencji dzieci, niezbędnych w procesie dalszego uczenia się i przygotowania do 

poruszania się na rynku pracy.

kształcenia kompetencji zawodowych.

Projekt zakłada zorganizowanie w naszym przedszkolu 

 

• Zajęcia terapeutyczne z integracji sensorycznej

• Zajęcia indywidualne logopedyczne

• Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy 

• Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy 

• Zajęcia rozwijające kompetencje 

zamkniętych w sobie, wycofanych

• Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno

nadpobudliwych psycho

• Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne

• Zajęcia rozwijające uzdolnienia z

• Zajęcia matematyczne dydaktyczno 

• Warsztaty rozwijające kreatywność

• Warsztaty rozwijające umiejętności uczeniasię 

• Kółko przyrodnicze 

• Kółko rytmiczno –

 

Zajęcia będą prowadzone wnaszym przedszkolu

W ramach projektu nasze przedszkole
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Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji 

przedszkolnej w Mieście Chojnice.” 
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wa Pomorskiego , Działanie 03.01.Edukacja przedszkolna, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Zajęcia terapeutyczne z integracji sensorycznej 

Zajęcia indywidualne logopedyczne 

Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy - gimnastyka korekcyjna 
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Kółko przyrodnicze  

– muzyczne rozwijające umiejętności pracy zespołowej

naszym przedszkolu. 

nasze przedszkolezostanie wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

realizowany jest  projekt pt.: 

upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji 

Programu Operacyjnego 

, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

i edukacji w Przedszkolu przy Szkole 

Podstawowej nr 3 oraz Zespole Szkół nr 7, a także zwiększenie liczby miejsc edukacji 

Miasto Chojnice poprzez realizację projektu planuje utworzenie dodatkowych 

działu przedszkolnego w Zespole Szkół nr 7 w 

sażenie oraz pomoce dydaktyczne 

niezbędne do wspomagania rozwoju dzieci w ramach podstawy programowej oraz zajęć 

awę jakości rozszerzenie oferty Ośrodków 

Wychowania Przedszkolnego podlegających Miastu Chojnice o dodatkowe zajęcia w celu 

kształtowanie postaw i rozwój 

ędnych w procesie dalszego uczenia się i przygotowania do 

Wsparciem objętych zostanie również 4 nauczycieli w zakresie 

h zajęć: 

gimnastyka korekcyjna  

ruchowe 

emocjonalne dla dzieci nieśmiałych, 

emocjonalne dla dzieci 

naukę czytania i pisania 

zespołowej 

w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 


