
Projekt „Punkty przedszkolne bez barier” Projekt „Punkty przedszkolne bez barier” 
współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego
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Beneficjent: Gmina Miłomłyn, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn

Jednostki realizujące projekt: 
•Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, ul. Twarda 12, •Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, ul. Twarda 12, 
14-140 Miłomłyn (Biuro Projektu)
•Publiczna Szkoła Podstawowa im. I Dywizji T. Kościuszki 
w Miłomłynie, ul. Pasłęcka 15, 14-140 Miłomłyn
•Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika 
w Liwie, ul. Pasłęcka 15,  14-140 Miłomłyn
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Cel projektu: 
Zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych wśród 
60 dzieci w wieku przedszkolnym oraz kompetencji 
zawodowych 2 nauczycielek z 2 punktów przedszkolnych 
w gminie Miłomłyn do czerwca 2019 r.w gminie Miłomłyn do czerwca 2019 r.

Planowane efekty:
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu programu - 2 osoby
Liczba dzieci przedszkolnych, które podniosły poziom 
kompetencji kluczowych – 60 osób
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Okres realizacji projektu: od 2017-09-01 do 2019-06-30

Wartość projektu: 174 605,00 zł

Wkład UE: 148 414,25 złWkład UE: 148 414,25 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, 2.1 Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.02.01.00-28-0047/16-00 
została zawarta 31.03.2017 r. w Olsztynie pomiędzy Województwem 
Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miłomłyn.
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Działania w ramach projektu:
•105 godzin zajęć rytmiczno-teatralnych w roku szkolnym (210 godzin zajęć 
łącznie w projekcie)
•70 godzin zajęć z języka angielskiego dla 60 dzieci 3-5 letnich (140 godzin zajęć 
łącznie w projekcie)
•2 spotkania z ciekawymi ludźmi dla dzieci w roku szkolnym (4 spotkania łącznie), •2 spotkania z ciekawymi ludźmi dla dzieci w roku szkolnym (4 spotkania łącznie), 
•9 profesjonalnych występów artystycznych (18 występów łącznie); 
•dla 60 rodziców zajęcia otwarte z dziećmi  - 4 zajęcia; 
•wspólne wyjazdy rodziców z dziećmi do Teatru Lalek w Olsztynie – 4 wyjazdy;
•wspólne 2 pikniki w Karnitach i Wielimowie; 
•zakup pomocy dydaktycznych; 
•posiłek dla dzieci w formie kanapki i wody w postaci butelkowanej;
•kursy stacjonarne dla 2 nauczycielek z punktów dot. rozwijania kreatywności 
przedszkolaka i metod aktywizujących przedszkolaka
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Zasady uczestnictwa w projekcie
Diagnoza dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w 
danym roku szkolnym
Uczestnikami są dzieci, jak i ich rodzice/ opiekunowie prawni
Dokumenty rekrutacyjne:Dokumenty rekrutacyjne:

•Deklaracja uczestnictwa w projekcie
•Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (rodzic)
•Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu (dziecko)
•Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych
•Deklaracja rezygnacji z udziału w projekcie (w sytuacjach losowych)
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