Oddziały Przedszkolne w gminie Wielgomłyny
Gmina Wielgomłyny od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce gmin z województwa
łódzkiego w zakresie skutecznej absorpcji środków z Unii Europejskiej. Oprócz
zdobywania grantów na remonty i modernizację infrastruktury drogowej, budowę
kanalizacji i wodociągów, inwestycje w dziedzinie budowy obiektów kultury, realizowane
są też projekty dotyczące oświaty i wychowania.
Takim przykładem pozyskiwania środków na oświatę i wychowanie jest złożenie przez Wójta Gminy
Wielgomłyny wniosku w ramach poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , na dofinansowanie projektu pod nazwą
„Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wielgomłyny”.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy czterech oddziałów przedszkolnych
utworzonych przy trzech szkołach podstawowych oraz stworzenie w tych oddziałach warunków
umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym dzieci z młodszych grup wiekowych.
Obecnie przy trzech szkołach podstawowych na terenie gminy istnieją oddziały przedszkolne, do
których uczęszczają dzieci w wieku 4- 6 lat. Są to dwa takie oddziały przy PSP w Wielgomłynach gdzie
uczęszcza 41 dzieci, jeden oddział przy PSP w Krzętowie gdzie uczęszcza 27 dzieci oraz oddział przy PSP w
Zagórzu w którym jest 18 dzieci. Według danych z gminnego Urzędu Stanu Cywilnego w 2014 roku na terenie
gminy będzie 126 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które mogą uczęszczać do Oddziałów Przedszkolnych.
Wniosek, który został złożony do Urzędu Marszałkowskiego zakłada, że tak jak dotychczas w gminie
Wielgomłyny będą cztery oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych z tym, że poprzez ich
modernizację i zakup wyposażenie zostaną przystosowane do potrzeb najmłodszych dzieci.
Czas realizacji projektu został określony w terminie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2014 roku. Przy
każdej z tych szkół stworzone zostaną ogrodzone place zabaw z bezpieczną nawierzchnia i wyposażone w
specjalnie przygotowane urządzenia wielofunkcyjne. Zmodernizowane zostaną toalety i przystosowane dla
tak małych dzieci, utworzone zostaną specjalne szatnie dla tych dzieci a także każdy oddział wyposażony
zostanie w nowoczesny sprzęt audio-wizualny i komputerowy oraz tablice interaktywne.
W celu prowadzenia aktywnych form nauczania zostaną zakupione materiały dydaktyczne, zabawki
oraz materiały papiernicze takie jak papiery, bibuły, kartony, kredki, farby itd...
Na temat zakresu działań oddziałów przedszkolnych odbyło się już szereg spotkań z dyrektorami szkół.
Na spotkaniach tych wypracowano wszystkie formy działalności oddziałów a także określono potrzeby
sprzętowe , remontowe i materiałowe do ich powstania. Między innymi dzięki tym spotkaniom w PSP
Zagórze powstanie Punkt Opieki Medycznej dla Przedszkolaka, bo taką potrzebę wykazała dyrektor szkoły.
Projekt został już złożony przez gminę Wielgomłyny i czeka na akceptację Urzędu Marszałkowskiego.
Właśnie trwają prace nad dokumentacją techniczną dotyczącą budowy przy każdej szkole placów zabaw. Jest
to bardzo istotne bowiem taki plac zabaw musi być miejscem bardzo funkcjonalnym i bezpiecznym dla
każdego dziecka tam się bawiącego.
Całkowita wartość projektu wynosi 336.809 zł ( średnio po 87 tysięcy złotych na każdy oddział).

