
PRZEDSZKOLE KATOLICKIE „SERDUSZKO” im. Świętej Rodziny 
 

Organ prowadzący: Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe,                                                                      

ul. Moniuszki 3, 43-300 Bielsko-Biała 
 

Projekt aktywności fizycznej skierowany                                                                                                                        
do dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat 

 

SZACOWANY KOSZT PROJEKTU – ok. 36000 zł. 

 

Cel szczegółowy projektu: 
- rozwój aktywności fizycznej dziecka, 
- poprawa sprawności ruchowej i kondycji, 
- poznanie i wdrożenie zasad gry zespołowej, 
- utrwalenie zasady „fair play” w rywalizacji, 
- przygotowanie do szkolnej aktywności, 
- rozbudzanie pasji sportowych, 
- zainteresowanie lokalnym sportem 

Cele ogólne: 
- umiejętność współdziałania w grupie,                                                                                          
- wzbudzanie zaufania we własne możliwości,                  
- przełamywanie barier,                                                                                                                  
- ruch jako stymulator prawidłowego rozwoju,                                                                                
- rozwijanie motoryki i percepcji zmysłów                                        
- kształtowanie prawidłowej postawy ciała                                                                                                                                    
– rozwijanie umiejętności społecznych 

Etap I – Przygotowanie infrastruktury do realizacji projektu: 

1. Oczyszczenie terenu pod nawierzchnię (wycinka korzeni i krzewów)  – koszt ok. 1600 zł. 

2. Zakup i montaż atestowanego podłoża bezpiecznego z mat. SBR lub wylewanego podłoża  

z poliuretanu – koszt do 25000 zł. (w zależności od wybranego wariantu).  

3. Zakup sprzętu sportowego do instalacji w czasie zajęć ruchowych – koszt ok. 4600 zł. 

SPECYFIKACJA  CENOWA PLANOWANEGO SPRZĘTU I AKCESORIÓW DO REALIZACJI PROJEKTU: 

Zestawy do mini-futbolu (2 bramki, mini-piłki z tworzywa bezpiecznego)            800 zł. 

Zestaw do mini-koszykówki firmy Tarmak ( 2 kosze na stojakach, dodatkowe miękkie piłki)     450 zł. 

Zestaw do badmintona Easy Set – Decathlon (siatka na stojaku, rakiety, dodatkowe lotki)       400 zł. 

Dywan „Rzut do celu” (1 sztuka) i maty do ćwiczeń gimnastycznych (4 sztuki)                          1200 zł. 

Worki z uchwytami, piłeczki i łyżki, pachołki, łuki na stojakach, pachołki, woreczki           750 zł. 

Ławeczki wokół terenu do ćwiczeń (z atestem)             1000 zł. 



Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe jest organizacją pożytku publicznego. Realizując 
działalność statutową, której głównym celem jest upowszechniania kultury i tradycji polskiej, 
wychowanie dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, KSO prowadzi 

od prawie 30 lat placówkę oświatową pod nazwą Przedszkole Katolickie „Serduszko” 
zlokalizowane w Centrum (Moniuszki 3) i Komorowicach (św. Jana Chrzciciela 22). Do obu oddziałów 
uczęszcza łącznie ok. 70 dzieci, w tym niektóre z rodzin z deficytami społecznymi. Wychowankowie 
otrzymują kompleksowe świadczenia opiekuńczo-wychowawcze, a przyjazny klimat przedszkola 
sprawia, że jest ono dla nich drugim domem. Z myślą o dzieciach z autyzmem uruchomiono salę do 
terapii Integracji Sensorycznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin wielodzietnych, 
przystąpiliśmy do programu Karta Dużej Rodziny, gwarantując rodzinom licznym zniżki na czesne 
osiągające rekordowo niski pułap na tle innych placówek niepublicznych. Budynki udostępniły nam 
dwie parafie Bielska-Białej (użyczenie). Nie prowadzimy działalności gospodarczej, jedynym 
źródłem finansowania naszej aktywności jest czesne rodziców i dotacja miejska, którą, jako placówka 
niepubliczna, otrzymujemy w niepełnym wymiarze. Pragnąc podnieść jakość usług wychowawczo-
opiekuńczych bez przenoszenia ciężaru finansowania innowacji na rodziców będących często 
w trudnej sytuacji materialnej, zmuszeni jesteśmy szukać środków u prywatnych sponsorów, stad 
serdeczna prośba o wsparcie projektu. 
 
Rewitalizacja ogródka przedszkolnego jest jedną z najpilniejszych naszych potrzeb. Obecna sytuacja 
epidemiczna zamyka naszym wychowankom drogę do swobodnego korzystania z aktywności 
fizycznej poza placówką przedszkolną. Wobec pandemii tym większa staje się potrzeba ruchu 
na świeżym powietrzu, w bezpiecznej przestrzeni i pod opieką wychowawcy. Dla wielu dzieci z uwagi 
na trudną sytuację materialną rodziców gry zespołowe i ćwiczenia fizyczne w przedszkolu będą 
jedyną dostępną formą aktywności w grupie rówieśniczej. Poprzez wdrożenie gier zespołowych 
chcemy podnieść kondycję dzieci, nauczyć radości z uprawiania sportu, przybliżyć bogatą tradycję 
lokalnych drużyn sportowych, wychować zdrową i aktywną młodzież. Będziemy niezmiernie 
wdzięczni za Państwa pomoc w formie pokrycia kosztów projektu „Aktywny Przedszkolak”. Naszą 
wdzięczność chcemy wyrazić w formie umieszczenia oznaczeń sponsora (logo firmy) na stronie i Fb, 
tabliczki informacyjnej na obiekcie czy też w inny sposób wskazany przez ofiarodawcę. W imieniu 
Zarządu KSO i społeczności „Serduszka”, a zwłaszcza naszych najmłodszych już teraz wyrażam wielką 
wdzięczność za wsparcie naszych wysiłków by wspólnie uczynić przestrzeń przedszkolną miejscem 
rozwijania aktywności sportowej przedszkolaków. 
 
Z upoważnienia Zarządu KSO oraz w porozumieniu z dyrektorem placówki 

Sylwia Mazurczak – specjalista ds. promocji, koordynator projektu 

tel. 502 872 145 sylwia.mazurczak@przedszkole-serduszko.pl 

Wykonawca projektu: Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Moniuszki 3 

reprezentowane przez: Piotr Żółty (prezes Zarządu), Paweł Mazurczak (wiceprezes Zarządu) 

NIP: 547-14-86-660   REGON: 070428723   KRS: 0000137194 

Miejsce realizacji: placu przedszkolny ul. Moniuszki 3, Bielsko-Biała 

Nr rachunku bankowego KSO: Bank Pekao nr konta: 19 1240 4142 1111 0010 6589 9620  

w tytule przelewu: Środki na realizację projektu „Aktywny Przedszkolak” 
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