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Projekt „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 
w Żyrardowie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego, Działanie RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa X Działanie dla rozwoju regionu, 

Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanle 10.1.4 Edukacja przedszkolna 

Opis projektu 
Głównym celem projektu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju niepełnosprawnego dziecka 
uczęszczającego do Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie w roku szkolnym 
2016/2017. Jego realizacja będzie możliwa poprzez realizację celów szczegółowych projektu : 

1. wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności poprzez realizację dodatkowej 
oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział 
w wychowaniu przedszkolnym w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu Nr 10, 

2. wsparcie procesu edukacji w zakresie indywidualnego podejścia do ucznia poprzez 
prowadzenie wielospecjalistycznej terapii dziecka, dostosowanej do jego indywidualnych 
potrzeb edukacyjnych, 

3. wzmocnienie umiejętności nauczycieli pracujących w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu 
Nr 10 poprzez ich doskonalenie w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Grupą docelową projektu jest 15 dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola 
Nr 10 w Żyrardowie w wieku od 3 do 6 lat wymagających specjalnej organizacji zajęć i realizacji 
zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej: dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego oraz dzieci z opiniami oraz 10 nauczycieli pracujących w MIP 10. W ramach projektu 
spełniona zostanie zasada równych szans i niedyskryminacji. 
Zadania projektu: 
1. Rekrutacja uczestników - zakończona 
2. Dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna dla dzieci z niepełnosprawnością. 
W ramach zadania planowane jest prowadzenie zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem metod 
i technik socjoterapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem lub opinią Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej. Zadania personelu projektu zatrudnionego do realizacji projektu: 
Prowadzenie zajęć specjalistycznych z wykorzystaniem metod socjoterapeutycznych podnoszących 
jakość życia i umiejętność współdziałania dziecka z grupą rówieśniczą: terapia logopedyczna, 
arteterapia, dogoterapia, muzykoterapia, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, terapia 
pedagogiczna (grafomotoryka), terapia pedagogiczna w zakresie rozwijania słuchu fonematycznego 
i funkcji językowych, terapia psychologiczna, terapia integracji sensorycznej. 

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli: kursy i szkolenia specjalistyczne. 
Wzmocnienie umiejętności nauczycieli pracujących w Miejskim Integracyjnym Przedszkolu nr 10 
poprzez ich doskonalenie w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, rozpoznawania 
zaburzeń ogólnorozwojowych będzie możliwe poprzez uczestnictwo w: 1. kursach kwalifikacyjnych 
tj. Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopnia nadających nowe kwalifikacje nauczycielom po 
opuszczeniu projektu, będące jednocześnie wskaźnikiem produktu projektu, będące jednocześnie 
wskaźnikiem produktu projektu. 2. kursach doskonalących, warsztatach 3. szkoleniach rady 
pedagogicznej z udziałem trenera zewnętrznego. 
Wskaźniki 

a) produktu - liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 15 osób 

b) rezultatu - Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu - 10 osób. 

Kadra projektu: 
1) Kierownik projektu 
2) Koordynator projektu 
3) Specjalista ds. rozliczenia projektu 
4) Kontrola projektu 
Koszty nabycia usługi polegającej na pełnieniu funkcji specjalisty ds. sprawozdawczości 
i monitorowania projektu pokrywane będą z kosztów pośrednich projektu. Całkowita kwota kosztów 
pośrednich: 66 638, 75 złotych. 


