
   25 czerwca - 1 lipca 2014 Panorama Oleśnicka nr 25 1111111111

PANORAMA GMINwww.olesnica24.com

LEPIEJ NA
WSI NIŻ W
MIEŚCIE!

nformatornformatornformatornformatornformator
Gminy OleśnicaIIIII

nr nr nr nr nr      1515151515

Pomysł gminnych urzędni-
ków, koordynowany przez
wójta Marcina Kasinę, aby sko-
rzystać z tego projektu, okazał
się oświatowym strzałem w
dziesiątkę. Szybko, pełni entu-
zjazmu, włączyli się doń szefo-
wie gminnych placówek.

- Działania związane z tym
projektem rozpoczęliśmy, ra-
zem z władzami gminy, już we
wrześniu 2013 roku. Złożyli-
śmy wszystkie dokumenty,
wskazując, co chcemy dostać
do oddziałów przedszkolnych
- opowiada Dariusz Rzepka,
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Smolnej, o początkach inno-
wacyjnego projektu wprowa-
dzonego w szkołach gminy
Oleśnica.

Dostaną 700 tysięcy
Tytuł projektu, o którym

mówi dyrektor, to „Moderniza-
cja oddziałów przedszkolnych
w Gminie Oleśnica”. Gmina
skorzystała z Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki; Priory-
tet IX. Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach;
Działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapew-
nienie wysokiej jakości usług

edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty; Poddziała-
nie: 9.1.1. Zmniejszenie nierów-
ności w stopniu upowszechnie-
nia edukacji przedszkolnej.

Dofinansowanie, jakie otrzy-
mały szkoły w gminie, wynio-
sło aż 689.818,44 zł. To 100 pro-
cent wydatków na projekt. Fi-
nansowany był ze środków
europejskich – Europejskiego
Funduszu Społecznego (85
proc.) oraz ze środków budże-
tu państwa (15 proc.).

Programem zostały objęte:
SP Ligota Polska (3 oddziały),
SP Smolna (2 oddziały), SP So-
kołowice (2 oddziały), SP Ligo-
ta Mała (2 oddziały), SP
Wszechświęte (1 oddział).

- W ramach tej modernizacji
można było wyposażyć oddzia-
ły przedszkolne w nowe sprzę-
ty. Do każdego została zakupio-
na tablica interaktywna, nowe
meble, które są w bajkowych
kolorach. Kupiliśmy też szafki
szatniowe dla dzieciaków. W
skład otrzymanego wyposaże-
nia wchodzą telewizory, radia,
drukarka, a także po jednym
laptopie dla nauczyciela uczą-
cego w oddziałach przedszkol-

nym. Do tego dzieci na przyszły
rok szkolny zostaną wyposażo-
ne w różne elementy edukacyj-
ne - kartki, bardzo dużo zaba-
wek edukacyjnych, materiały
do nauczania rytmiki, czyli róż-
nego rodzaju małe instrumen-
ty muzyczne. Kupiliśmy także
dywany. Ważną rzeczą, która u
nas w szkole powstanie, jest ze-
wnętrzny plac zabaw, z bez-
pieczną nawierzchnią, dostoso-
wany do przedszkolaków - opo-
wiada nam Artur Mosiak,
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Sokołowicach.

Trzy zadania
Projekt, prowadzony przez

Urząd Gminy, został podzielo-
ny na trzy zadania główne.

Pierwsze to organizacja pla-
ców zabaw. W 5 szkołach po-
wstaną place zabaw z bez-
pieczną nawierzchnią w każdej

ze szkół. Trzy place będą miały
powierzchnię 140 mkw., a dwa
po 90 mkw. Na nich stanie wy-
posażenie: np. zabawki na sprę-
żynach, zjeżdżalnie, huśtawki,
zestawy zabawowe.

Drugie zadanie to dostosowa-
nie pomieszczeń sanitarnych
dla dzieci poprzez zakup i mon-
taż ustępów sedesowych, no-
wych umywalek wraz z bateria-
mi, luster, podgrzewaczy wody,
podajników na papier, mydło,
elektrycznych suszarek do rąk,
koszów na śmieci. Ponadto do-
stosowano pomieszczenia sani-
tarne dla personelu – poprzez
zakup nowych misek ustępo-
wych, luster, podajników na
mydło, suszarek do rąk, koszów
na śmieci.

I wreszcie etap trzeci to wy-
posażenie dla każdego oddzia-
łu. W jego ramach zakupiono
meble do pomieszczeń w któ-
rych odbywają się zajęcia, ku-
piono krzesełka dostosowane
do potrzeb dzieci, nowe stoły,
biurka i krzesła dla nauczycieli,
rolety okienne, materiały pla-
styczne, zabawki, pomoce dy-
daktyczne do przeprowadzania
zajęć, telewizor, DVD, laptop,
wieżę hi-fi, tablicę interaktywną,
rzutnik krótkoogniskowy, opro-
gramowania do tablicy interak-
tywnej, urządzenie wielofunk-
cyjne (ksero, drukarka, faks),

gąsienice do spacerów, dywa-
ny na podłogę. Dokonano też
zakupu mebli do szatni, asorty-
mentu znaczącego szatnie, a
także szaf gospodarczych.

- Każda grupa w szkole, która
funkcjonowała jako oddział
przedszkolny, w ramach tego
projektu otrzymywała około 90
tysięcy złotych z konkretnym
przeznaczeniem. Pieniądze zo-
stały podzielone na plac zabaw,
pomoce dydaktyczne, nowe
meble, na wyposażenie interak-
tywne. Plac zabaw jest w tym
momencie w trakcie realizacji.
Każda klasa w szkole otrzymała
sprzęt multimedialny, czyli tabli-
ce interaktywne z rzutnikiem
krótkoogniskowym, multime-
dialnym, komputer - laptop z
Windowsem8 i monitorami do-
tykowymi. Ważne są urządzenia
wielofunkcyjne - ksero, drukar-
ka, faks. Mamy bardzo fajny ra-

dioodtwarzacz, no i telewizor z
mocowaniem na ścianie, 50-
calowy, prawdziwy olbrzym -
mówi zadowolony D. Rzepka. -
Każda placówka została dopo-
sażona w piękne kolorowe me-
belki w każdej klasie. Są nowe
zabawki, nowe dywany. Każde
dziecko, które w przyszłym roku
rozpocznie edukację w oddzia-
le przedszkolnym w naszej gmi-
nie, będzie miało zagwaranto-
wane pomoce typu kredki,
ołówki, materiały plastyczne za
darmo w swojej szafeczce. Ro-
dzice zostaną finansowo odcią-
żeni, jeśli chodzi o takie dodat-

- Dzieci w naszej szkole dostęp do edukacji,
komputera, wysokiej klasy sprzętu mają lepszy

niż w szkołach miejskich - mówi Dariusz Rzepka

Do każdego oddziału została zakupiona tablica interaktywna

Będzie bajkowo, będzie kolorowo

kowe rzeczy dla dziecka. Każ-
de dziecko ma swoją szafecz-
kę - ocenia. - W mojej szkole
tak przygotowaliśmy klasy, że
najpierw pomieszczenia te zo-
stały opróżnione, potem wyre-
montowane i wszystkie nowe
rzeczy zamontowano w no-
wych ścianach. Jest pachną-
co, świeżo, elegancko. Dodat-
kowo w każdej klasie są nowe
specjalne rolety, które zacie-
niają pomieszczenia w odpo-
wiedni sposób - mówi. - Kadra
z oddziałów przedszkolnych
została przeszkolona z obsłu-
gi sprzętu elektronicznego.
Dzięki wójtowi naszej gminy
dzieci z oddziałów przedszkol-
nych mogą rozwijać swoje za-
interesowania w nowocze-
snych warunkach - dodaje dy-
rektor.

Edukacja na wyższy

poziom

- Wprowadzenie projektu
ułatwi zdecydowanie eduka-
cję, poprawi jakość usług edu-
kacyjnych świadczonych przez
wszystkie szkoły gminy Ole-
śnica. Gwarantuje ją też świet-
nie przygotowana kadra peda-
gogiczna. Działania wójta i
jego urzędników przy współ-
pracy z dyrektorami szkół za-
owocowały takim udanym
przedsięwzięciem - ocenia Ar-
tur Mosiak.

Termin realizacji programu
w gminie to 31 lipca. W szcze-
gółowym budżecie projektu
jest aż 179 pozycji!

- To niesamowita sprawa dla
naszych szkół - entuzjazmuje
się Dariusz Rzepka. - Rodzice
są odciążeni finansowo, dzie-
ci będą się lepiej rozwijały - bo
są nowe place zabaw, nowe
zabawki, doposażenie. Niwe-
lowane są różnice między śro-
dowiskiem wiejskim a miej-
skim. Ba, można powiedzieć w
ten sposób, że dzieci, które są
w naszej szkole, nie odczuwają
żadnych różnic pomiędzy wsią
a miastem. A nawet jeśli cho-
dzi o dostęp do edukacji, do
komputera, dostęp do jakiego-
kolwiek sprzętu, to mają lep-
szy niż w szkołach miejskich -
dodaje.

Uczniowie już się cieszą na nowy rok szkolny


