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Kolorowe przedszkole 
 

Przedszkole nr 11 i Przedszkole nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim 
realizują projekt  
,,Kolorowe przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 
9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej. Beneficjentem jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki. 
Koordynatorem projektu jest  Pani Elżbieta Kowalska – Dyrektor 
Przedszkola nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim, asystentem koordynatora 
jest Pani Jolanta Kieraś – Dyrektor Przedszkola nr 20 w Tomaszowie Maz. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu  Społecznego. 
Okres realizacji projektu:  1 lipiec 2014 roku -  30 czerwiec 2015 roku. 

 
 W ramach projektu utworzone zostały dwie dodatkowe grupy dla dzieci 3,4 – letnich, po jednej w każdym z w/w przedszkoli. Dzięki temu 
wcześniejszą edukację przedszkolną realizuje 48 dzieci, dla których wcześniej zabrakło miejsc w przedszkolach na terenie miasta. 
Ze środków finansowych projektu wykonano prace adaptacyjne mające na celu dostosowanie sal przedszkolnych do realizacji zajęć z 
dziećmi, m.in. odnowiono podłogi, wymieniono drzwi, oświetlenie, wykonano prace malarskie. 
Zakupiono niezbędne wyposażenie, m.in. stoliki i krzesełka, szafki do przechowywania zabawek i materiałów plastycznych, kąciki zabaw,  
zabawki i pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć plastycznych oraz programy komputerowe do zajęć logopedycznych na łączną kwotę 
ok. 50 000 zł 

 
 



W ramach projektu w każdym z przedszkoli realizowane są nast. zajęcia z dziećmi: 
• w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 6 godzin dziennie 
• zajęcia dodatkowe z języka angielskiego – 2 godziny tygodniowo 
• zajęcia logopedyczne – 1 godzina tygodniowo 
• teatrzyki – 4 w trakcie roku szkolnego 
• bale: jesieni, karnawałowy, wiosny, piknik z rodzicami 
Zaplanowano także prelekcje dla rodziców nt. „Podniesienie świadomości rodziców z korzyści 
płynących z wczesnej edukacji przedszkolnej dzieci” oraz warsztaty dla rodziców „Aktywne i 
twórcze spędzanie czasu z dzieckiem”. 
 
 



Galeria zdjęć 
Tak wygląda sala grupy „Wiewiórki” 



Bal jesieni 



Pasowanie na przedszkolaka 



Teatrzyk pt.: „Nie to złoto, co się świeci” 



Warsztaty z rodzicami 



Oglądaliśmy Jasełka przygotowane przez starszaków 


