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HAPPY BEES Sp. z o.o  realizuje w  Przedszkolu „HAPPY BEES” we Wrocławiu projekt 

„Być jak Happy Bees”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

 

Całkowita wartość projektu: 460 375,00 zł 
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 390.731,25 zł 
 

1.INFORMACJE O PROJEKCIE 
 

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej – ZIT WROF. 

Celem głównym Projektu „Być jak Happy Bees”  jest  podniesienie jakości edukacji 

przedszkolnej na terenie m. Wrocław poprzez uruchomienie 52 miejsc przedszkolnych              

w Publicznym Przedszkolu „Happy Bees”, objęcie zajęciami dodatkowymi 200 dzieci i 

przeszkolenie kadry nauczycielskiej. 

Cele szczegółowe: 

- zapewnienie edukacji zgodnie z wymogami kształcenia zawartymi w podstawie 

programowej wychowania  przedszkolnego, 

- wczesne wykrywanie i niwelowanie deficytów rozwojowych oraz odkrywanie uzdolnień i 

talentów poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych, 

- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w 

kursach i szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym., 

- adaptacja nowej bazy lokalowej służącej zwiększeniu miejsc przedszkolnych oraz 

dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

- zatrudnienie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, 

- uświadomienie rodzicom potrzeby edukacji od wczesnych lat dziecięcych, 

- zniesienie nierówności płci i zapobiegania dyskryminacji. 
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1.1 Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

1.2 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja 

1.3 Numer i nazwa Działania: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej 

1.4 Numer i nazwa Poddziałania: 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej - ZIT WROF 

1.5 Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Ograniczenie i zapobieganie 

przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej 

jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego         

i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych 

ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

1.6 Instytucja ogłaszająca konkurs: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 

IZ RPDS 

1.7 Numer naboru: RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 

1.8 Rodzaj projektu: Konkursowy 

1.9 Zakres interwencji (dominujący): Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu 

kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 

elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,                                              

z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

1.10 Zakres interwencji (uzupełniający): Nie dotyczy 

1.11 Temat uzupełniający: Nie dotyczy 

1.12 Tytuł projektu: Być jak Happy Bees 

1.13 Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2021-08-31 
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2. ZAJĘCIA DODATKOWE DLA DZIECI ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH  
    PROJEKTU „Być jak Happy Bees” 
 
2.1. ZAJĘCIA - ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE / UMIEJETNOŚCI  
- Język angielski 
- Zajęcia komputerowe 
 
2.2. ZAJĘCIA ZWIEKSZAJĄCE SZANSE EDUKACYJNE: 
 
- Zajęcia  teatralne  

- Gimnastyka korekcyjna 

- Zajęcia rytmiczno-wokalne 

- Zajęcia choreoterapii  

- Zajęcia z sensoplastyki  

- Zajęcia z logopedą  

- Zajęcia z psychologiem  

 
3. SZKOLENIA DLA KADRY PEDAGODICZNEJ ZAPLANOWANE  DO REALIZACJI         
    W RAMACH PROJEKTU „Być jak Happy Bees” 
 
- Szkolenie  „Montesori”  

- Szkolenie „Ochrona Danych Przedszkolaka” 

- Szkolenie „Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu” 

- Szkolenie „Oligofrenopedagogika” 

- Szkolenie „Plastyka - jesień zima” 

- Szkolenie  „Wiosna, Lato”  

- Szkolenie „Współpraca z dziećmi i środowisku  lokalnym”  

- Szkolenie „Jak pracować metodami aktywizującymi z dziećmi młodszymi”  

- Szkolenie „Trudny rodzic - jak sobie z nim radzić”  

- Szkolenie wyjazdowe dla całej kadry przedszkolnej, na którym zrealizowane zostaną                 

3 szkolenia o tematach: 

1. Gry i zabawy na koncentrację uwagi, 

2. Gry i zabawy wspierające rozwój dziecka przedszkolnego, 
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3. Trudne sytuacje w pracy z przedszkolakiem . 

 

- Szkolenie „Kreatywność w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej” 

- Szkolenie „Jak wspierać rozwój niezwykłego umysłu dziecka”  

- Szkolenie „Rozwój emocjonalny dzieci – jak go wspierać” 

- Szkolenie „Jak wspierać rozwój poczucia własnej wartości dzieci” 

- Szkolenie „Edukacja przez ruch w przedszkolu”  

- Szkolenie „Wykorzystanie sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć z dziećmi”  

- Szkolenie „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”  

- Szkolenie „Emisja i higiena głosu”  

- Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego  

- Kurs „Arteterapia”  

- Szkolenie „Wykorzystywanie elementów muzykoterapii w pracy z dzieckiem z problemami 

emocjonalnymi”  

- Szkolenie „Prowadzenie zajęć komputerowych dla dzieci” 

 

 

 

 


