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01 Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 lata

nie dotyczy

Nie dotyczy

8. Edukacja

8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie 

dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

8.1.1. Edukacja przedszkolna

747 287,50 zł

747 287,50 zł

635 194,07 zł

85,00

2018-10-01

2019-12-31

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Oborniki

Projekt zakłada utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 

lata, w istniejącej bazie oświatowej w miejscowości Oborniki, w podziale na 4 grupy oraz 

dofinansowanie ich funkcjonowania przez okres 12 miesięcy, a także rozszerzenie oferty 

przedszkolnej poprzez wprowadzenie zajęć dodatkowych. Projekt pozwoli efektywniej, skuteczniej 

i zdecydowanie lepiej przygotować dzieci do dalszej edukacji szkolnej. Realizacja zadania ma 

przyczynić się do wsparcia edukacyjnego młodego pokolenia, rozwijania zdolności i zainteresowań, 

kształtowania postaw i poczucia tożsamości i wdrożenia zasad współżycia społecznego, a także 

uożliwienie matkom, ojcom i opiekunom pranym podjęcie pracy lub porotu do niej.
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