


„CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA”

 Od października 2013 roku do czerwca 2015 w Gminie Psary
w szkołach podstawowych

i gimnazjum realizowane były dwa projekty współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pn. „Szkoła Marzeń” i „Młodzież z przyszłością”.



PROJEKT „Młodzież z przyszłością”:
● Wartość całkowita: 219.249,03 zł.

● Wartość dofinansowania 192.939,15 zł.
● Łączna liczba dodatkowych godzin zajęć 1953

● PROJEKT „Szkoła marzeń”:
● Wartość całkowita: 670.612,75 zł.

● Wartość dofinansowania:  590.139,22 zł.
● Łączna liczba dodatkowych godzin zajęć:  4680

 



CEL PROJEKTU „Młodzież z przyszłością”:
Poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej szkoły, ukierunkowanej

na rozwój zainteresowań i kompetencji 322 uczniów z klas I-III oraz łagodzenie 
ich trudności w nauce poprzez wdrożenie założeń Programu Rozwoju 

Gimnazjum w trakcie dwóch lat szkolnych: 2013/2014 i 2014/2015

CEL PROJEKTU „Szkoła marzeń”:
Podniesienie jakości kształcenia w 4 szkołach   podstawowych    oraz 

wyrównanie szans edukacyjnych 324 uczniów klas IV-VI poprzez udział 
w  dodatkowych  zajęciach pozalekcyjnych 



RODZAJE  ZAJĘĆ w projekcie „Młodzież z przyszłością”:

 Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne - w ramach tych 
zajęć zrealizowano 406 godzin. 

 Zajęcia dziennikarsko – redakcyjne „od słowa do artykułu” - 
Zrealizowano 68 godzin zajęć redakcyjnych, na których złożono 19 szt. wkładek
do gminnej gazety „Głos szkolny”

W ramach zajęć dziennikarskich zrealizowano 58 godzin oraz zorganizowano 
warsztatowe zajęcia w redakcji Dziennika Zachodniego, Telewizji TVS oraz w Radiu 
Katowice. 



Redakcja Dziennika Zachodniego



Telewizja TVS



Radio Katowice



                  Zajęcia redakcyjne



Zajęcia matematyczno-przyrodnicze:
 Zajęcia pt. "Osobliwości świata przyrody" to połączenie biologii, chemii i fizyki. Przeprowadzono 

255 godzin zajęć, oraz zorganizowano 4 wyjazdy na Uniwersytet Śląski na warsztaty i wykłady. 
 Zajęcia pt. "Matematyka po angielsku" odbywały się w ramach nauczania zintegrowanego 

językowo-przedmiotowego. Zrealizowano 116 godzin. 
 Zajęcia pt. "Bliżej rzeczywistości - krok w świat ekonomii"- realizowany był w oparciu o autorski 

program stworzony przez nauczyciela matematyki. Zrealizowano 58 godzin zajęć, oraz 
zorganizowano wyjazdy do Urzędu Skarbowego i do Banku.

 W ramach zajęć o charakterze wyrównawczym  przeprowadzono również 406 godzin zajęć
z matematyki.

RODZAJE  ZAJĘĆ w projekcie „Młodzież z przyszłością”:RODZAJE  ZAJĘĆ w projekcie „Młodzież z przyszłością”:



Osobliwości świata przyrody







Zajęcia informatyczne:

Zajęcia rozwijające z informatyki obejmowały zagadnienia z programowania
i robotyki. Zrealizowano 116 godzin zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych. Natomiast zajęcia komputerowe "Od fotografii do filmu" 
poszerzyły umiejętności z obsługi narzędzi do obróbki grafiki i tworzenia krótkich 
filmów.
W ramach tych zajęć przeprowadzono 58 godzin oraz zorganizowano  wyjazd
do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku – Białej. Zorganizowano również 
wystawę fotografii i festiwal filmików.

Zajęcia językowe - w ramach zajęć o charakterze wyrównawczym z języka 
angielskiego przeprowadzono 232 godziny.

RODZAJE  ZAJĘĆ w projekcie „Młodzież z przyszłością”:RODZAJE  ZAJĘĆ w projekcie „Młodzież z przyszłością”:



      Od fotografii do filmu





RODZAJE  ZAJĘĆ w projekcie „Młodzież z przyszłością” :

Szkolne Centrum Doradztwa Zawodowego:

Były to zajęcia warsztatowe poświęcone rozbudzeniu aktywności
w poznawaniu siebie, predyspozycji, ścieżek edukacyjnych, świata 
zawodów, rynku pracy. Uczniowie poznali sposoby autoprezentacji, zasady 
tworzenia dokumentów aplikacyjnych, podstawy przedsiębiorczości
i edukacji konsumenckiej. W ramach SCDZ zrealizowano 180 godzin, oraz 
wyjazdy w każdym roku szkolnym w celu poznania lokalnego rynku pracy 
do Elektrowni i Centrum Logistycznego w Łagiszy, Lotniska w Pyrzowicach, 
Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego w Psarach, Powiatowego Urzędu 
Pracy, Straży Pożarnej i Policji w Będzinie, na Targi pracy, do Kombinatu 
Ogrodniczego w Malinowicach i do Radia Katowice.
 



Straż Pożarna w Będzinie 



Elektrownia Łagisza



RODZAJE  ZAJĘĆ w projekcie „Młodzież z przyszłością”:

Szkolna platforma interaktywnej edukacji:

Za pośrednictwem e-platformy szkoła mogła wdrażać elementy 
nauczania na odległość. Nauczyciele tworzyli bazy materiałów 
dydaktycznych w formie elektronicznej, opracowali także testy 
umożliwiające uczniom dokonywanie samooceny, a szkole 
badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. 
 



POMOCE DYDAKTYCZNE:

W ramach projektu „Młodzież z przyszłością” zakupiono pomoce 
dydaktyczne o wartości prawie   29.000,00zł., natomiast w projekcie 
„Szkoła marzeń” o wartości prawie 90.000,00zł. 
(zestawy preparacyjne do zajęć przyrodniczych, zestawy laboratoryjne 
do eksperymentów chemicznych, plansze interaktywne, generator 
drgań, detektor przewodnictwa, radiometr, pakiety edukacyjne LEGO, 
lampa błyskowa do aparatu, obiektyw zmiennoogniskowy, kamera 
video, laptop z oprogramowaniem, drukarka, kamerki internetowe, 
wizualizer i wiele innych.)









Zajęcia w ramach projektu „Szkoła marzeń”

Organizacja systemu opieki psychologiczno – pedagogicznej-
w ramach tego zadania w Szkole Podstawowej w Dąbiu oraz Sarnowie  
uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli skorzystać z pomocy 
pedagogicznej, która realizowana była w formie dyżurów konsultanckich 
oraz  systematycznych   zajęć 
z uczniami

Zajęcia logopedyczne – zrealizowano 246 godzin zajęć

Zajęcia dziennikarskie -  zrealizowano 236 godzin zajęć, 
przeprowadzono warsztaty z dziennikarzem radiowym, telewizyjnym 
oraz prasowym, a także poznano  miejsca pracy tych osób, 
przygotowano także 2 numery gazetek szkolnych.







Zajęcia teatralne – zrealizowano 240 godzin zajęć, uczniowie uczestniczyli w 
16 warsztatach teatralnych oraz 2 spektaklach w teatrach krakowskich
i jednym przedstawieniu operowym,

Zajęcia rozwijające z informatyki – to 265 zrealizowanych godzin

Zajęcia matematyczno – przyrodnicze - w ramach tego bloku zajęć 
zrealizowano 345 godz. zajęć rozwijających z matematyki oraz 460 godzin 
zajęć z przyrody, a także 600 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki
i 60 godzin zajęć przyrody po angielsku.
 
Uczniowie brali także udział w 9 zajęciach zorganizowanych przez 
Uniwersytet Śląski w Katowicach





Zajęcia muzyczno – taneczne – to 240 godzin zajęć oraz udział uczniów 
w 20 koncertach muzycznych zorganizowanych na terenie 4 szkół



Zajęcia z języka angielskiego – zrealizowano 270 godzin zajęć 
rozwijających dla klas IV oraz 350 godzin zajęć wyrównawczych



Zajęcia w ramach edukacji regionalnej to 240 godzin zajęć oraz 
możliwość zwiedzenia zabytków znajdujących się w najbliższej 
okolicy, tj. zamków w Będzinie i Siewierzu, Muzeum Etnograficznego 
w Chorzowie oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach, a także 
poznanie zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie naszej 
gminy 



ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT „Szkoła marzeń”:

Koordynator projektu w Urzędzie Gminy w Psarach:
Mirella Barańska – Sorn 

                                     e-mail: sekretarz@psary.pl  
  
Koordynatorzy lokalni to:
   

 Dorota Pronobis – Kościńska 
 

 Małgorzata Barańska 
 

 Grażyna Trzcionka 
 

 Bożena Wieczorek



ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT „Młodzież z przyszłością”:

Koordynator projektu w Urzędzie Gminy w Psarach: 

Katarzyna Bochenek

e-mail: rozliczanie@psary.pl

Koordynator projektu w gimnazjum: 

Dyrektor Ewa Wawrzak 

mailto:rozliczanie@psary.pl


Dziękujemy za uwagę.


