
 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

2 148 366,18 PLN  

 

WKŁAD BUD ŻETU  

MIAST A:  

266 400,60 PLN  

 

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A:  

1 825 966,18 PLN  

 

 

Regio na lny  Progr am 

Opera cy j ny  

Woj ewó dzt wa Ku jaw sk o-

Pom ors k ieg o na  lata  

2014 -20 20  

 

Pod dz ia ł an ie  10 .1 . 1   

Wych ow an ie  

przed szk o lne  w ra ma ch  

Z IT  

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

01.0 9.2 01 8 –  3 1 .1 2.2 019  

 
Akademia Przedszkolaka II 

 
Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest utworzenie 
125 nowych miejsc przedszkolnych (dla dzieci w wieku 3-6 lat), adaptacja 
oraz doposażenie placówki, podniesienie kompetencji zawodowych 9 
nauczycieli oraz realizacja zajęć dodatkowych dla 125 dzieci zwiększających 
szanse edukacyjne w okresie 01.09.2018-31.12.2019.  
 
W Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi od 01.09.2018 
roku, dzięki adaptacji i doposażeniu części obiektu szkoły, utworzonych 
zostanie w ramach projektu 5 oddziałów wychowania przedszkolnego 
- łącznie 125 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. Każda grupa 
będzie liczyła maksymalnie 25 dzieci w wieku przedszkolnym. Do opieki 
będzie zaangażowanych 9 nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz 
6 etatów pomocy nauczyciela i 2 etaty tzw. robotników do prac lekkich 
(pomoc sprzątająca). 
 
Na potrzeby uruchomienia nowo utworzonych oddziałów niezbędne będzie 
wykonanie prac adaptacyjnych - generalnego remontu pomieszczeń 
przeznaczonych na sale dydaktyczne oraz dostosowanie toalet do użytku 
dzieci. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w oparciu o podstawę 
programową MEN. Bieżące funkcjonowanie placówki będzie finansowane 
ze środków przedmiotowego projektu w okresie 09.2018-08.2019 r.   
 
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc przedszkolnych 
w Bydgoszczy oraz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci i kompetencji 
nauczycieli objętych projektem. 

Kontakt:  
Wydział Funduszy Europejskich 
tel. 52 58 58 091 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy. 


