
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

„Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na 

lepszą jakość edukacji przedszkolnej” 



Cele projektu:
podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez: 
- dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnością (1 przedszkole)
- wzbogacenie oferty edukacyjnej i rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli 

niezbędnych do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością (3 przedszkola)
- wzmocnienie kompetencji kluczowych i postaw/umiejętności 1496 dzieci 

(744dz,752ch), z wykorzystaniem atrakcyjnych metod i form oraz narzędzi TIK (9 
przedszkoli)

- podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 139n-li (136K,3M) w zakresie 
stosowania metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci 
kompetencji kluczowych i postaw niezbędnych na rynku pracy: umiejętności 
uczenia się, kreatywności, inicjatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, pracy 
zespołowej (9 przedszkoli)



Okres realizacji

01.08.2016 – 31.07.2018

Kwota dofinansowania: 1.272.988 zł

Wkład własny: 224.674 zł

Budżet ogółem: 1.497.662 zł



Zadania w projekcie:

1. Zajęcia dodatkowe „Angielski przedszkolaka”

2. Zajęcia dodatkowe „Dziecięca matematyka” i zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze wg programu Gruszczyk 
Kolczyńskiej

3. Zajęcia dodatkowe „Odkrywcy wodnego świata”

4. Warsztaty „W świecie filmu i teatru”

5. Koło informatyczne „Monitorek”

6. Warsztaty taneczne „Roztańczone przedszkolaki”

7. Warsztaty plastyczne „Tęcza”

8. Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w 
zakresie stwierdzonych deficytów



Zadania w projekcie:
1. Realizacja Programu Wspomagania Przedszkoli

-Przeprowadzenie diagnozy w przedszkolach

-Opracowanie Programu Wspomagania Przedszkoli

-Organizacja szkoleń Rad Pedagogicznych

-Realizacja szkoleń/kursów kwalifikacyjnych 
indywidualnych

-Opracowanie Raportu z Programu Wspomagania 
Przedszkoli

2. Organizacja sieci współpracy i samokształcenia 
nauczycieli przedszkoli

3. Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w PP4 w Łomży



„Angielski przedszkolaka”
PP1-16os-8dz,8ch-(2gr)

PP2-48os-24dz,24ch-(6gr)

PP4-80os-40dz,40ch-(10gr)

PP5-30os-16dz,14ch-(4gr)

PP8-80os-40dz,40ch-(10gr)

PP9-48os-24dz,24ch-(6gr)

PP10-64os-32dz,32ch-(8gr)

PP14-75os-27dz,48ch-(10gr)

Zajęcia realizowane przez 2 lata w wymiarze 30h 
dydaktycznych/rok/gr. 56 grup

3360 godzin dydaktycznych

Zrekrutowanych 441 dzieci (211dz,230ch)

Ilość osób w grupie nie więcej niż 8

diagnoza rozwoju dziecka - arkusz obserwacji dziecka



„Dziecięca matematyka” i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
wg programu Gruszczyk Kolczyńskiej

PP1-rozw. uzd-8os-4dz,4ch-(1gr)

PP2-dyd-wyr-97os-54dz,43ch-(13gr)

PP4-rozw. uzdol-40os-20dz,20ch-(5gr)

PP5-dyd-wyr-15os-8dz,7ch i rozw. uzdol. 15os-9dz,6ch-(4gr)

PP8-dyd-wyr-4os-2dz,2ch i rozw. uzdol. 20os-10dz,10ch-(4gr)

PP10-dyd-wyr-32os-16dz,16ch i rozw. uzdol. 32os-16dz,16ch-(8gr)

PP14-dyd-wyr-24os-13dz,11ch- i rozw. uzdol. 24os-10dz,14ch-(6gr)

30godzin dydaktycznych/rok/gr

41 grup

2460 godzin dydaktycznych

220 os (117dz,103ch)

nie więcej niż 8 osób w grupie

diagnoza rozwoju dziecka - arkusz obserwacji dziecka.



„Odkrywcy wodnego świata”

PP1-8os (4dz,4ch)-(1gr)

PP10-48 os (22dz,26ch)-(6gr)

PP14-40 os (20dz,20ch)-(5gr)

PP15-32 os (16dz,16ch)-(4gr)

30 godzin dydaktycznych/rok/gr

16 grup

960 godzin dydaktycznych

128 os (62dz,66ch)

nie więcej niż 8 os w grupie

diagnoza rozwoju dziecka - arkusz obserwacji

Kwota do rozdysponowania w ramach zajęć w Parku Wodnym to dla 
1 grupy 1489zł na 2 lata czyli 744,5zł na rok = 186,12 zł/os/2lata= 
93zł/os/rok - wynagrodzenie instruktora, bilety wstępu do parku 
wodnego, dojazd itp.



„W świecie filmu i teatru”

PP1-12os(6dz,6ch)-(1gr)

PP5-25os(13dz,12ch)-(1gr)

PP8-20os(10dz,10ch)-(1gr)

PP10-16os (8dz,8ch)-(1gr)

PP14-40os (20dz,20ch)-(2gr)

60 godzin dydaktycznych/rok/gr

6 grup

720 godzin dydaktycznych

113 os (57dz,56ch)

diagnoza rozwoju dziecka - arkusz obserwacji

Kwota do rozdysponowania w ramach warsztatów 4 wyjścia/os/2lata
(do kina i TLiA w Łomży- spektakl, lekcja teatralna, dojazdy). Środki do 
rozdysponowania - łącznie 9040 zł dla 113 dzieci na 2 lata, czyli na jedno 
dziecko mamy 80 zł /os/2lata=40zł/os/rok



„Monitorek”

PP1-16os(8dz,8ch)-(1gr)

PP2-50os(30dz,20ch)-(4gr)

PP5-20os(10dz,10ch)-(2gr)

PP8-24os(12dz,12ch)-(2gr)

PP9-71os(34dz,37ch)-(5gr)

PP10-50os(21dz,29ch)-(4gr)

PP14-75os (40dz,35ch)-(5gr)

PP15-25os (10dz,15ch)-(2gr)

30 godzin dydaktycznych/rok/gr

25grup

1500 godzin dydaktycznych 

331 os (165dz,166ch)

diagnoza rozwoju dziecka –arkusz obserwacji



„Roztańczone przedszkolaki”

PP2-97os(54dz,43ch)-(4gr)

PP4-100os(50dz,50ch)-(4gr)

PP5-20os(10dz,10ch)-(1gr)

PP8-40os(25dz,15ch)-(2gr)

PP9-28os(14dz,14ch)-(1gr)

PP10-16os(8dz,8ch)-(1gr)

PP14-75os(40dz,35ch)-(3gr)

PP15-25os(10dz,15ch)-(1gr)

30 godzin dydaktycznych/rok/gr

17grup

1020 godzin zajęć 

401 os (211dz,190ch)

Stroje do tańca, rekwizyty, podkłady muzyczne – 150zł/os



„Tęcza”

PP4-30os(15dz,15ch)-(2gr)

PP5-12os(7dz,5ch)-(1gr)

PP8-15os(10dz,5ch)-(1gr)

PP10-100os(42dz,58ch)-(4gr)

PP14-75os(27dz,48)-(3gr)

PP15-25os(16dz,9ch)-(1gr)

30 godzin dydaktycznych/rok/gr

12 grup

720 godzin dydaktycznych

257 os (117dz,140ch) 

diagnoza rozwoju dziecka - arkusz obserwacji



„Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w 

zakresie stwierdzonych deficytów”
PP4:

-zajęcia logopedyczne-24os (10dz,14ch)-6gr

-zajęcia socjoterapeutyczne -8 os (4dz,4ch)-2gr

-zajęcia o charakterze terapeutycznym-muzykoterapia-8 os (4dz,4ch)-2gr

-zajęcia dodatkowej terapii indywidualnej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju-8 os (4dz,4ch)-2gr

-zajęcia gimnastyki korekcyjnej -30os (12dz,18ch)-3gr

-zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla 30 os (12dz,18ch)-(6gr)

PP8:

-zajęcia logopedyczne -50os-(25dz,25ch)-(13gr)

PP10:

-zajęcia gimnastyki  korekcyjnej-25os (12dz,13ch)-(3gr)

-zajęcia logopedyczne -24os-(12dz,12ch)-(6gr)

PP14:

-zajęcia gimnastyki korekcyjnej-25os(12dz,13ch)-(3gr)

-zajęcia socjoterapeutycznej -25os (12dz,13ch)-(3gr)

-zajęcia logopedyczne-24os-(12dz,12ch)-(6gr)



Sieci współpracy i samokształcenia

 18 nauczycieli (17K,1M)-po 2 liderów z każdego przedszkola

 pracą sieci kieruje koordynator sieci współpracy i 
samokształcenia (KSWiS)

 szkolenia sieci odbywały się będą w ŁCRE

- spotkania szkoleniowe sieci z ekspertem-4spotkx3h/2 
lata=12h

-konsultacje grupowe (4 kons.grx2h/r)

-konsultacje indywidualne z KSWiS-(10h/m-c)

-współpraca KSWiS z uczestnikami sieci z wykorzystaniem 
podlaskiej platformy edukacyjnej (PPE)- (zamieszczanie 
materiałów dydaktycznych, komunikacja przez fora dyskusyjne, 
pocztę elektroniczną itp.)



Szkolenia i kursy
PP4:

-terapii integracji sensorycznej I-2os

-terapii integracji sensorycznej II-2os

-logorytmiki-2os

-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci-1os

-gimnastyka korekcyjna-1os

-z zakresu metody Tomatisa-2os

-z zakresu prowadzenia treningu umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem-2os

-terapia dzieci przedszkolnych z zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalno-
społecznym-2os

-specjalistyczne dla logopedów i surdopedagogów (met. werbo-tonalna i met. audyt.-
werb.)-2os

PP 10

-z zakresu współpracy n-li z rodzicami dziecka niepełnospr.-12os

-oligofrenopedagogika-1os

-gimnastyka korekcyjna-1os

PP14:

-gimnastyka korekcyjna-3os



Nauczyciele:

-przygotują arkusze obserwacji cech 

rozwojowych dziecka- na początku, po 

pierwszym roku, na koniec realiz. proj.

-biorą udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej

-opracowują i wdrażają programy edukacyjne

-prowadzą dokumentację zajęć (dziennik zajęć, 

dokumentacja fotograficzna) oraz dokumentację 

projektową (analiza zbiorcza arkuszy obserwacji)

-prowadzą i rozliczają ewidencję czasu pracy(KP)



Programy zajęć

- napisane na formatce projektu

-w treści programu należy ująć elementy z 

projektu charakteryzujące zajęcia- informacja o 

metodach  w tym projekt edukacyjny dla części 

zajęć, rozwijane kompetencje, kształtowane 

postawy



Arkusze obserwacji cech rozwojowych dziecka

-powinny zawierać informację na temat kompetencji 

kluczowych rozwijanych na danych zajęciach, postaw 

(umiejętności uczenia się, kreatywności, innowacyjności, 

inicjatywności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej)


