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Modernizacja punktu przedszkolnego
w Kamionce wraz z kompleksowym
rozwojem oferty przedszkolnej
Punkt zlokalizowany jest w miejscowości Kamionka. Projekt pozwoli na:
 stworzenie dodatkowych 11 miejsc przedszkolnych,
 realizację zajęć dla 54 dzieci w wieku przedszkolnym,
 rozwój kompetencji 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Część inwestycyjna projektu zakładać będzie:
 Termoizolację budynku, obróbki blacharskie, remont instalacji odgromowej, wykonanie
kominów nad dachem, adaptację pomieszczenia dla nowej grupy przedszkolnej, malowanie
sali gimnastycznej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku,
remont schodów wejściowych, poprawę dostępności i bezpieczeństwa (budowa chodnika,
drogi dojazdowej i ogrodzenia), adaptację terenu przy przedszkolu na plac zabaw (zakup
zestawu zabawowego wielofunkcyjnego, huśtawki wagowej, sprężynowca, ławki z oparciem,
karuzeli, piaskownicy)
W ramach zakupu wyposażenia dla poprawy jakości zajęć planuje się:
 Stworzenie małego placu zabaw wewnętrznego (mini suchy basen, moduły piankowe,
pozostałe wyposażenie),
 Zakup wyposażenia TIK (laptop, projektor, tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem,
magiczny dywan, kserokopiarka, telewizor, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa),
 Zakup wyposażenia (meble, pozostałe wyposażenie).

Budowa sali gimnastycznej przy
SP nr 1 w Kozłowie
W ramach projektu zbudowana zostanie sala gimnastyczna, wraz z
magazynem sprzętu sportowego, pomieszczeniem nauczyciela WF
oraz łącznikiem do budynku szkoły i zaplecza sanitarnoszatniowego w istniejącym budynku szkoły. Będzie to pierwszy
pełnowymiarowy obiekt sportowy w gminie.
Sala gimnastyczna służyć będzie przede wszystkim organizacji
zajęć z wychowania fizycznego. Drugą funkcją będzie natomiast
zapewnienie odpowiedniego miejsca do regularnego uprawiania
sportu pozostałym mieszkańcom gminy, ze szczególnym
uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
ale też osób starszych.
W ramach działania planuje się zakupić sprzęt sportowy i
sportowo-rehabilitacyjny z dostosowaniem do potrzeb właśnie
osób starszych (np. bieżnia z barierkami, stół do gimnastyki
biernej).

Przebudowa części budynku Szkoły
Podstawowej z Gimnazjum z
dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby
Szkoły Podstawowej i Przedszkola w
Kozłowie
Zakres przedmiotowy projektu będzie zawierać następujące elementy:
 W części przeznaczonej pierwotnie na gimnazjum wydzielone
zostaną:
Sale lekcyjne, sala chemiczna (opcjonalnie biologiczo-chemiczna) z
zapleczem, sala fizyczna z zapleczem, dwie pracownie komputerowe,
wiatrołap, portiernia, WC damski, WC męski, WC nauczycieli,
pomieszczenia administracyjne gospodarcze i biurowe.
 W części przeznaczonej na przedszkole wydzielone zostaną:

Cztery sale zajęć (przy salach zaprojektowano łazienki dla dzieci z
wyposażeniem o wymiarach przystosowanych dla dzieci), magazyn na
leżaki, zmywalnia naczyń z kredensem, pom. porządkowe, WC dla dzieci
przebywających na placu zabaw, szatnie dla dzieci, pokój biurowy,
pomieszczenie socjalne, WC nauczycieli.

Szkoła z e(ko)-szansą - program
rozwoju szkół gminy Kozłów
Szczegółowy zakres zadań:
 Program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów GZS Gminy Kozłów,
w ramach którego realizowane będą zajęcia wyrównawcze i rozwijające
z przedmiotów: nauki przyrodnicze, matematyka i informatyka dla
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (zajęcia będą zawierały moduły
dotyczące odnawialnych źródeł energii),
 Rozwój bazy dydaktycznej GZS Gminy Kozłów, poprzez utworzenie
pracowni przedmiotowych (biol-chem, matematycznej, geograficznej,
przyrodniczej, fizycznej i informatycznej) oraz doposażenie w sprzęt TIK
(laptopy, tablica interaktywna, projektory + ekrany) i infrastrukturę
sieciowo-usługową.
 Kształcenie kadr oraz umiejętności stosowania metody eksperymentu i
projektu edukacyjnego w procesie dydaktycznym.
 Dla projektu pozyskano już dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego. Projekty analogiczne w kolejnych latach będą
uwzględniały 30% udział dla dzieci z podobszarów rewitalizacji, przez
co spełniony zostanie cel rewitalizacyjny.

Wsparcie osób bezrobotnych w
powrocie na rynek pracy
W ramach projektu zostaną uwzględnione następujące typy
działań:
 pomoc w organizacji stażu, wolontariatu lub praktyk;
 zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera
zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację
pracownika w środowisku pracy;
 poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
 trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
 kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub
zmianę kwalifikacji;
 inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i
zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób
obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym).

Wsparcie rozwoju transportu
zbiorowego poprzez rozwój
infrastruktury przesiadkowej
Projekt zakłada działania z zakresu aktywizacji
społecznej osób starszych poprzez:
 organizację zajęć edukacyjnych oraz
kulturalnych,
 pomoc zdrowotną dla osób starszych poprzez
spotkania z dietetykiem,
 zajęcia w zakresie rehabilitacji ogólno-zdrowotnej,
 wyjazdy kulturalne i turystyczne, zajęcia kulinarne
itp.

Aktywizacja społeczna osób
starszych

Projekt zakłada działania z zakresu aktywizacji
społecznej osób starszych poprzez:
 organizację zajęć edukacyjnych oraz
kulturalnych,
 pomoc zdrowotną dla osób starszych poprzez
spotkania z dietetykiem,
 zajęcia w zakresie rehabilitacji ogólno-zdrowotnej,
 wyjazdy kulturalne i turystyczne, zajęcia kulinarne
itp.

Rozwój oferty zajęciowej w placówkach
przedszkolnych gminy Kozłów, ze
szczególnym uwzględnieniem obszaru
rewitalizacji
Dotyczył będzie następujących placówek:


Przedszkola w Kozłowie,



Punktu Przedszkolnego w Kamionce,



Oddziału Przedszkolnego w Przybysławicach (w ramach partnerstwa z
prowadzącym punkt Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Przybysławice i Rogów)

Na zakres projektu złożą się:


Zakup zabawek, wyposażenia, sprzętu rekreacyjnego,



Zakup interaktywnego sprzętu, stanowiącego wsparcie dla nauki języków
obcych, organizacji zajęć z muzyki i rytmiki, organizacji dziecięcych zajęć i
przedstawień teatralnych, zajęć przyrodniczych i innych.



Organizacja zajęć dodatkowych, w tym wyjazdów rekreacyjnych i edukacyjnych.

PROJEKTY DODATKOWE
Za projekty rewitalizacyjne w szczególności będą uznawane:
 Działania nakierowane na poprawę stanu istniejących obiektów
kultury, edukacji, rekreacji i sportu,
 Działania nakierowane na wzrost aktywności osób bezrobotnych
i zagrożonych bezrobociem na rynku pracy (działania
inwestycyjne i projekty miękkie),
 Działania nakierowane na rozwój oferty kultury i aktywności
społecznej (zakup wyposażenie, organizacja warsztatów,
wykładów, lokalnych konkursów, wyjazdów itp.),
 Działania nakierowane na integrację międzypokoleniową oraz
poprawę sytuacji seniorów i osób niepełnosprawnych,
 Działania nakierowane na poprawę warunków wychowywania
dzieci,
 Działania nakierowane na poprawę możliwości
komunikacyjnych, w tym poprawę działania transportu
zbiorowego.

