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OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU „BAJKOWE PRZEDSZKOLE” 

 

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. 

„Bajkowe przedszkole”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego, działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz 

zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego, poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej. 

 

Projekt przewiduje poszerzenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia 

terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych nauczycieli/ek w sześciu miejskich przedszkolach 

w Częstochowie. 

 

Przedszkola biorące udział w projekcie: 

 Miejskie Przedszkole nr 31 w Częstochowa 

 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie 

 Miejskie Przedszkole nr 37 w Częstochowie 

 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie 

 Przedszkole przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 5 w Częstochowie 

 Przedszkole Specjalne nr 24 w Częstochowie 

 

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia: 

1. Wsparcie kierowane dla dzieci z niepełnosprawnościami: 

Miejskie Przedszkole nr 31 w Częstochowa 

 Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne 

 Terapia metodą Tomatis 

 Terapia ręki 

 Terapia polisensoryczna  

 Terapia integracji sensorycznej 

 Fizjoterapia 

 

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia 

w Częstochowie 
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 Terapia ręki 

 Terapia polisensoryczna 

 Terapia artystyczna 

 Zajęcia muzyczno-ruchowe 

 

Miejskie Przedszkole nr 37 w Częstochowie 

 Terapia behawioralna 

 Terapia ręki 

 Terapia polisensoryczna 

 

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie 

 Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne 

 Terapia polisensoryczna 

 Zajęcia z technik redukcji stresu i rozwijające kompetencje emocjonalne 

 Choreoterapia 

 

Przedszkole przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 5 

w Częstochowie 

 Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne 

 Terapia biofeedback 

 Terapia taktylna 

 Trening sensomotoryczny 

 Terapia pedagogiczna z elementami terapii behawioralnej i metody krakowskiej 

 Terapia ruchowa 

 

Przedszkole Specjalne nr 24 w Częstochowie 

 Terapia behawioralna 

 Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne 

 Terapia metodą Tomatis 

 Terapia ręki 

 Terapia artystyczna 

 Zajęcia prowadzone metodą Knillów 

 Bajkoterapia 

 Zajęcia muzyczno-ruchowe 

 

2. Szkolenia doskonalące dla nauczycieli/-ek: 

Miejskie Przedszkole nr 31 w Częstochowa 

 szkolenie doskonalące "Metoda Tomatisa" 

 szkolenie doskonalące "Terapia behawioralna I, II i III stopień" 

 szkolenie doskonalące "Metoda Growth Through Play" 
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 szkolenie doskonalące "Metoda Snoezelen w pracy z osobami z 

niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu" 

 szkolenie doskonalące "Makaton I stopień" 

 szkolenie doskonalące "Makaton II stopień" 

 Szkolenie doskonalące "Integracja sensoryczna I stopień" 

 Szkolenie doskonalące "Integracja sensoryczna II stopień" 

 

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia 

w Częstochowie 

 szkolenie doskonalące "Makaton I stopień" 

 szkolenie doskonalące "Makaton II stopień" 

 szkolenie doskonalące "Integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddart" 

 szkolenie doskonalące "Aktywne słuchanie metodą Battii Straus" 

 szkolenie doskonalące "Techniki terapii tańcem i ruchem w pracy z dziećmi ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" 

 szkolenie doskonalące "Muzyka w procesie uczenia się i terapii" 

 Szkolenie doskonalące "Integracja sensoryczna I stopień" 

 Szkolenie doskonalące "Integracja sensoryczna II stopień" 

 

Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie 

 szkolenie doskonalące "Makaton I stopień" 

 szkolenie doskonalące "Makaton II stopień" 

 szkolenie doskonalące "Techniki redukcji stresu" 

 szkolenie doskonalące "Dieta dzieci by rosły zdrowo" 

 szkolenie doskonalące "Wyzwalanie emocji poprzez taniec i grę na bębnach 

afrykańskich" 

 szkolenie doskonalące "Dogoterapia" 

 

Przedszkole przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 5 

w Częstochowie 

 szkolenie doskonalące "Biofeedback I stopień" 

 szkolenie doskonalące "Biofeedback II stopień" 

 szkolenie doskonalące "Terapia taktylna I stopień" 

 szkolenie doskonalące "Terapia taktylna II stopień" 

 szkolenie doskonalące "Neurosensomotoryczna integracja odruchów wzrokowo-

słuchowych" 

 szkolenie doskonalące "Odruchy dysfunkcjonalne i patologiczne. Repatering i 

integracja neurosensomotoryczna metodą S.Masgutowej" 

 szkolenie doskonalące "Integracja odruchów dynamicznych i postrukturalnych z 

układem ruchowym całego ciała I stopień" 

 szkolenie doskonalące "Integracja odruchów ustno-twarzowych" 

 szkolenie doskonalące "Terapia neurobiologiczna" 
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 szkolenie doskonalące "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania" 

 szkolenie doskonalące "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami 

komunikacji" 

 szkolenie doskonalące "Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" 

 szkolenie doskonalące "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" 

 szkolenie doskonalące "Sensomotoryka I stopień" 

 szkolenie doskonalące "Sensomotoryka II stopień" 

 

Przedszkole Specjalne nr 24 w Częstochowie 

 Szkolenie doskonalące Terapia ręki I stopień 

 Szkolenie doskonalące Terapia ręki II stopień 

 Szkolenie doskonalące „Metoda M. i Ch. Knillów” 

 Szkolenie doskonalące „Terapia oparta na refleksyjności, czyli jak wspierać 

rozwój umysłu dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 

 Szkolenie doskonalące "Proces wprowadzenia dziecka z diagnozą spektrum 

autyzmu dla grupy rówieśniczej" 

 szkolenie doskonalące "Metoda Tomatisa" 

 

 

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 7 do 24 października 2016r. 

 

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów/ek Przedszkolnych, 

w biurze projektu (pok. 113 budynek Urzędu Miasta, ul. Waszyngtona 5)  a także na stronie 

internetowej Projektodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl). 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

Zasady kwalifikacji uczestników/uczestniczek do projektu zostały określone  

w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Projektodawcy poświęconej 

funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl) oraz na stronach internetowych Przedszkoli 

objętych projektem. Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych Przedszkoli 

biorących udział w projekcie. 
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