
 

 

Nazwa projektu: Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice 

 
 

Nazwa projektu: Edukacja przedszkolna w Gminie Stare Babice – wyrównanie szans 
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

 
Numer projektu: RPMA.10.01.04-14-a640/18 

 
 
Projekt obejmuje wsparciem dwa przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Stare Babice tj. Przedszkole w Starych Babicach oraz Przedszkole w Bliznem Jasińskiego.  
 
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 139 dzieci w tym 9 dzieci z 
niepełnosprawnościami uczęszczających do dwóch OWP z Gminy Stare Babice poprzez realizację 
kompleksowego programu wsparcia, odpowiadającego na zdiagnozowane deficyty dzieci, który 
obejmuje:  

• dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych tj. doposażenie przedszkoli w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne,  

• realizację dodatkowych zajęć służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci,  

• doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (szkolenia dla nauczycieli).  

 
Szkolenia zaplanowane dla kadry pedagogicznej przedszkoli realizujących projekt: 
 
1. Glottodydaktyka i glottoterapia 
2. Terapia behawioralna dla dzieci z zaburzeniami autyzmu 
3. Mata edukacyjna jako nowoczesny środek dydaktyczny (EduMata) 
4. Kreatywne metody pracy w przedszkolu 
5. Sprawne dłonie. Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do uczenia się w kontekście 

rozwoju małej motoryki 
6. Sztuczki ze sztuką – organizowanie aktywności z wykorzystaniem muzyki klasycznej w 

wychowaniu przedszkolnym 
 
W projekcie przewidziano prowadzenie bezpłatnych zajęć dodatkowych i specjalistycznych dla 
dzieci ze stwierdzonymi deficytami, w tym dla dzieci z niepełnosprawnością:  

1. Przedszkole w Starych Babicach 

• Taniec przedszkolaka 

• Umuzykalnienie - dialog z muzyką 

• Korekcja wad postawy poprzez zabawę 

• Mała motoryka 

• Terapia psychoruchowa i treningi słuchowe 
 

2. Przedszkole w Bliznem Jasińskiego 

• Muzykoterapia – indywidualna 

• Dogoterapia – indywidualna 

• Dogoterapia – grupowa 

• Sensoryka – indywidualna 

• Sensoryka – grupowa 

• Sprawne dłonie – indywidualne 

• Sprawne dłonie – grupowe 

• Kodowanie – grupowe 

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w placówkach realizujących projekt. Osoby 
zainteresowane udziałem ich dzieci w zajęciach prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji przedszkola. 
 
 



 

 
Wartość projektu:  408 777,36 PLN 

Dofinansowanie UE:  326 174,36 PLN 

Okres realizacji projektu: od  1.01.2019 r.   do  30.06.2020 r.  (przedłużony do 31.03.2021 r.)* 

 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 
 
*Z uwagi na pandemię COVID-19 i związane z nią rygory sanitarne, w tym czasowe zamknięcie 
placówek oświatowych, okres realizacji projektu został wydłużony do 31.03.2021 r. 


