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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Projekt „Kraina Przedszkolaka” 
 
Gmina Busko – Zdrój / Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju 

ul. Różana 2, 28-100 Busko – Zdrój 41-378-45-36 (fax), 41-378-78-80, 
www.zopis.busko.pl  e-mail: oswiata@zopis.busko.pl lub sekretariat@zopis.busko.pl 
  
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach,  
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej I stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

 

Chcąc umożliwić większej liczbie dzieci uzyskanie dobrych podstaw do nauki, a tym samym ni-

welować różnice w poziomie nauczania i wychowania Gmina Busko – Zdrój realizuje Projekt pt.: 

„Kraina Przedszkolaka”. 
Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich (ok. 410 tys. zł) oraz wniesieniu wkładu własne-

go przez Gminę Busko – Zdrój (ok. 72 tys. zł) w ramach tego Projektu Gmina Busko – Zdrój poszerzyła 

swoją bazę przedszkolną poprzez utworzenie Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola Nr 2 

w Busku – Zdroju z siedzibą w Dobrowodzie, który rozpoczął swą działalność 3 marca 2014 r.  

Do Oddziału uczęszcza 18 dzieci w wieku 3 – 4 lat. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do 

piątku w godzinach: 700 – 1600. Przedszkole jest bezpłatne. 

Dzieci otrzymują w Przedszkolu 3 posiłki dziennie (śniadanie, 2-daniowy obiad, podwieczorek). 

Z dziećmi pracuje dwóch nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie wychowania przed-

szkolnego i jedna pomoc nauczyciela. Dzieci uczestniczą w zajęciach m.in. z języka angielskiego i rytmi-

ki oraz w zajęciach z logopedą.  

Maluchy biorą także aktywny udział w zajęciach teatralnych, festynach i wycieczkach autokaro-

wych.  

Do Przedszkola mogą uczęszczać maluchy z sołectw: Dobrowoda, Olganów, Bilczów, Bu-

dzyń, Gadawa i Baranów.  

Rodziców dzieci 3 i 4 letnich, zamieszkałych na terenie ww. sołectw, zainteresowanych uczęsz-

czaniem dziecka do Przedszkola „KRAINA PRZEDSZKOLAKA” w roku szkolnym 2014/2015 prosimy  

o wypełnienie  pobranych z Przedszkola – Oddziału Zamiejscowego w Dobrowodzie lub ze strony inter-

netowej ZOPiS (zopis.busko.pl) formularzy rekrutacyjnych i złożenie w Przedszkolu w Dobrowodzie do 

28 sierpnia 2014 r. do godz. 1600. 

Projekt pn. „Kraina Przedszkolaka” jest realizowany 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 oś-

wiaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.  

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

Informacje o Przedszkolu i formularze rekrutacyjne można również uzyskać w Publicznym Przed-

szkolu Nr 2 w Busku – Zdroju, ul. Kościuszki 14 (tel. 41-378-28-57), w Oddziale Zamiejscowym w Dobro-

wodzie (tel. 661 405 130), u p. Anny Kolarz – Koordynatora Projektu w Zespole Obsługi Przedszkoli  

i Szkół w Busku – Zdroju, ul. Różana 2 (tel. 41-378-45-36, wewn. 33), a także u sołtysów. 


