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Od września 2019 roku Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni posiada siedem
oddziałów w tym dwa oddziały przedszkolne zamiejscowe tj. w Górkach i w Kuźnicy Starej.
Łącznie dzieci uczęszczających do przedszkola jest 134 tj. do pięciu oddziałów w Przystajni
uczęszcza 110 dzieci oraz do oddziału w Górkach 11 dzieci i do oddziału w Kuźnicy Starej 13
dzieci. 

Do w/w grupy przedszkolnej w oddziale w Górkach uczęszcza również jedno dziecko,
które  posiada  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanego  ze  względu  na
niepełnosprawność dziecka :
1) 1 dziecko 4-letnie z niepełnosprawnością słuchową – dziecko niesłyszące, brakiem mowy,

które w roku szkolnym 2020/2021 będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne;
Dziecko z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
zostało objęte indywidualnymi zajęciami specjalistycznymi. 

Z  uwagi  na  okres  wieku  przedszkolnego,  w  którym  to  zachodzą  liczne  zmiany
rozwojowe,  tzw.  okres  krytyczny,  dyrektor  przedszkola  dokłada  wszelkich  starań,  żeby
zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju, a w szczególności wspierając rozwój
dziecka niepełnosprawnego, stosując się do zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego. W związku z tym, że dziecko niesłyszące od nowego roku szkolnego
2020/2021  będzie  uczęszczać  do  grupy  przedszkolnej  w  arkuszu  organizacyjnym  na  rok
2020/2021 planuje się następujące indywidualne zajęcia wymienione w TABELI 1.
TABELA 1: Wykaz zajęć dodatkowych planowanych dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia  specjalnego  w  Gminnym  Przedszkolu  Publicznym  w  Przystajni  oddział
przedszkolny w Górkach na rok szkolny 2020/2021.

Lp.
Nazwa zajęć Liczba

godzin
Liczba
dzieci

1. Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne

1 1

2. Zajęcia rewalidacyjne 2 1
3. Zajęcia logopedyczne 0,5 1

1

4.
Pomoc

psychologiczno-
pedagogiczna

0,5 1

Mimo zaplanowanych zajęć specjalistycznych wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego , nadal występują liczne braki związane z:

 topografią  oddziału  przedszkolnego,  tzn.  z  dużą  odległością  placówki  
od większych miast i dostępu do specjalistycznych ośrodków prowadzących
różnego  rodzaju  terapie  wspomagające  rozwój  dziecka,  m.in.:  dogoterapia,



zajęcia z elementami arteterapii,  zajęcia doświadczania świata z elementami
integracji sensorycznej;

 specjalistycznym doposażeniem placówki w pomoce dydaktyczne, które będą
wykorzystywane do rehabilitacji i terapii, a także do rozwoju mowy; które są
niezbędne w całościowym procesie usprawniającym zaburzone sfery rozwoju
dziecka,  a  tym samym  dają  one  możliwość  wielozmysłowego  poznawania
świata, 

 wykwalifikowaną  kadrą  pedagogiczną,  posiadającą  uprawnienia  
do  prowadzenia  dodatkowych  elementów  terapii  wspomagających  rozwój
dziecka

ZAPOTRZEBOWANIE:
Z uwagi na specjalne potrzeby dziecka niepełnosprawnego które wymaga  jeszcze dużego

nakładu finansowego, a w szczególności na doposażenie w sprzęt specjalistyczny.
W związku z faktem, że przedszkole położone jest na terenie wiejskim oddalonym  

od  dużego  miasta  ponad  30  km  istnieje  również  potrzeba  zwiększenia  oferty  zajęć
specjalistycznych w zakresie: dogoterapii; terapii z wykorzystaniem materiałów plastycznych
– usprawniających motorykę małą oraz zmysł dotyku; zajęć doświadczania świata poprzez
wielozmysłowe oddziaływanie na zaburzone obszary rozwoju dziecka; terapii relaksacyjnej  
z  elementami  masażu  niwelującego  napięcie  mięśniowe;  a  tym  samym  zatrudnienia
niektórych specjalistów.

 Z  uwagi  na  specjalne  potrzeby  psychofizyczne  dziecka  niesłyszącego   kadra
pedagogiczna  musi  na  bieżąco  uzupełniać  kwalifikacje  niezbędne  do  pracy  z  dziećmi
niepełnosprawnymi  pod  kątem  właściwej  realizacji  dodatkowych  zaleceń  wynikających  z
orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  każdego  dziecka,  a  tym  samym  w  celu
usprawniania rozwoju dziecka. 

Projekt  „Pomagamy  dzieciakom” skierowany  jest  do  co  najmniej  1  dziecka
posiadających orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczających do Gminnego
Przedszkola  Publicznego  w  Przystajni  oddział  przedszkolny  w  Górkach.  Dodatkowo
projektem zostanie objęta kadra pedagogiczna, co najmniej 2 osoby, które będą uczęszczać na
co najmniej  2 szkolenia,  warsztaty bądź ukończą kursy dające dodatkowe kwalifikacje  do
pracy z  dzieckiem niepełnosprawnym.  W celu  podniesienia  jakości  i  atrakcyjności  oferty
zajęć dodatkowych dla dzieci niepełnosprawnych, dzieci będą uczestniczyć w co najmniej 2
wybranych zajęciach spośród zaproponowanych, a także zostaną zakupione specjalistyczne
pomoce dydaktyczne.

Aby  w pełni  zaspokoić  oczekiwania  rodziców  i  otoczyć  odpowiednim  wsparciem
dzieci niepełnosprawne, projekt zakłada rozwiązanie następujących problemów:
- doposażenie sali terapeutycznej w specjalistyczny sprzęt usprawniający poszczególne sfery
rozwoju dziecka; 
- poszerzenie oferty nieodpłatnych zajęć wspierających rozwój dziecka niepełnosprawnego;
- doskonalenie specjalistyczne kadry pedagogicznej;

Celem głównym projektu jest wzbogacenie placówki w specjalistyczne pomoce do pracy  
z dzieckiem niepełnosprawnym, a także poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dziecka  
z niepełnosprawnością oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej.
Celami szczegółowymi projektu są:
-  podniesienie  atrakcyjności  oferty  edukacyjnej  przedszkola  pod  kątem  dzieci
niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć wspierających rozwój tych
dzieci;
-  wyrównywanie  szans  rozwojowych  dzieci  niepełnosprawnych  poprzez  dostęp  
oraz udział w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych;
- wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami;


