
Człowiek – najlepsza inwestycja



ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

v Nowa oferta edukacyjna szkoły, poszerzona o pakiet dodatkowych zajęć 
rozwijających i wyrównawczych,

v Wyższa efektywność kształcenia, 
v Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i metod kształcenia (e-learninig),
v Nowe pomoce naukowe,
v Doradztwo zawodowe,
v Okres realizacji projektu: październik 2013 r. – czerwiec 2015 r.
v Całkowita wartość dofinansowania: 192.939,15 zł
v Łączna liczba dodatkowych godzin zajęć: 1746 godzin



CELE PROJEKTU:

Cel główny projektu:

Poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej szkoły, ukierunkowanej na 
rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych uczniów klas I-III oraz 

łagodzenie ich trudności w nauce poprzez wdrożenie założeń Programu 
Rozwoju Gimnazjum - "Młodzież z przyszłością", w trakcie dwóch lat szkolnych: 

2013/2014 i 2014/2015



CELE PROJEKTU:

Cele szczegółowe projektu:

v Rozwój indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i kompetencji kluczowych uczniów 
poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach rozwijających: matematyczno-
przyrodniczych, informatycznych i humanistycznych,

v Wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów wykazujących 
trudności w nauce lub zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty 
poprzez udział w zajęciach matematyczno-przyrodniczych i z języka angielskiego, o 
charakterze wyrównawczym,

v Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z wadami wymowy oraz ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się tj. dysleksja, dysortografia i dysgrafia, 



CELE PROJEKTU:

Cele szczegółowe projektu – c.d.:

v Wzmocnienie rozwoju osobistego uczniów, przedsiębiorczości, motywacji do dalszej 
nauki, świadomości własnych predyspozycji i możliwości, w aspekcie wyboru dalszej 
ścieżki zawodowej i uwarunkowań współczesnego rynku pracy,

v Zwiększenie zaangażowania i aktywności oraz wzrost umiejętności uczniów w 
zakresie korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych poprzez 
wdrożenie do praktyki szkolnej metod i narzędzi edukacji interaktywnej.



RODZAJE  ZAJĘĆ:

v Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne,
v Zajęcia dziennikarsko – redakcyjne „od słowa do artykułu”,
v Zajęcia matematyczno – przyrodnicze,
v Zajęcia informatyczne,
v Zajęcia językowe,
v Szkolne Centrum Doradztwa Zawodowego,
v Szkolna platforma interaktywnej edukacji.



RODZAJE  ZAJĘĆ:

Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne:

v Zajęcia logopedyczne dla ucz. kl. I-III z wadami wymowy oraz ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się: dysleksją, dysortografią i dysgrafią.

v Cele zajęć: łagodzenie trudności z wymową i pisaniem, pokonanie bariery 
wypowiadania się na forum oraz złagodzenie stresu i napięć emocjonalnych, 
podnoszenie poczucia własnej wartości.

v W czasie zajęć prowadzone będą ćwiczenia logopedyczne oraz ćwiczenia w pisaniu 
     i czytaniu przeplatanie z ćwiczeniami z autoprezentacji. 
v Zajęcia logopedyczne będą realizowane w 3 grupach 4-osobowych w wymiarze 
     1 godz./tydzień.
v Zajęcia z dysleksji i dysgrafii  będą realizowane w 4 grupach 5-osobowych 
     w wymiarze 1 godz./tydzień.



RODZAJE  ZAJĘĆ:

Zajęcia dziennikarsko – redakcyjne „od słowa do artykułu”:

v Zajęcia dziennikarskie dla ucz. kl. I-III realizowane w 1 grupie 10-osobowej w 
wymiarze 2 godziny co drugi tydzień, w tym

•  warsztatowe zajęcia organizowane w redakcjach (4 zajęcia wyjazdowe),
•  warsztaty dziennikarskie. ze specjalistami (3 dwugodzinne zajęcia). 

v Zaj. redakcyjne z wykorzystaniem programu komputerowego do składania gazety dla 
ucz. kl. I-III w wymiarze 2 godz./ co drugi tydzień.



RODZAJE  ZAJĘĆ:

Zajęcia matematyczno – przyrodnicze:

v Zajęcia pt. "Osobliwości świata przyrody" oparte na wykonywaniu doświadczeń, 
prowadzeniu badań i eksperymentów z zakresu biologii, chemii i fizyki. Zajęcia 

     w 3 grupach. 8-osobowych w wym.1 godz./tydzień. W ramach zajęć odbędą się
     wyjazdy na zajęcia organizowane przez Uniwersytet Śląski. 
v Zajęcia pt. "Matematyka po angielsku"- w ramach nauczania zintegrowanego językowo-

przedmiotowego dla 2 grup 10-osobowych w wymiarze 1 godz./tydzień.
v Zajęcia pt. "Bliżej rzeczywistości - krok w świat ekonomii"- zajęcia dla 1 grupy 
     10-osobowej w wymiarze 1 godz./tydzień. W ramach zajęć przewidziano także wyjazdy 
     w każdym roku szkolnym do Urzędu Skarbowego i do banku.
v Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I-III realizowane w 6 grupach  
     5-osobowych w wym.1 godz./tydzień.



RODZAJE  ZAJĘĆ:

Zajęcia informatyczne:
 
v Zajęcia rozwijające z informatyki dla uczniów kl. I-III, realizowane w 2 grupach 6-

osobowych. w wymiarze 2 godz. co drugi tydzień. Zajęcia obejmować będą m.in. 
zagadnienia z programowania i robotyki.

v Zajęcia komputerowe "Od fotografii do filmu" poszerzające umiejętności z obsługi 
narzędzi do obróbki grafiki i tworzenia krótkich filmów. Zajęcia będą odbywać się w 1 
grupie 10-osobowej w wymiarze 2 godz. co drugi tydzień. W ramach tych zajęć 
przewidziano 1 wyjazd do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku - Białej.



RODZAJE  ZAJĘĆ:

Zajęcia językowe:

Zajęcia z języka angielskiego o charakterze wyrównawczym, 
realizowane w 3 grupach 10-osobowych, w wymiarze 1 godz./tydzień dla każdej grupy.

 



RODZAJE  ZAJĘĆ:

Szkolne Centrum Doradztwa Zawodowego:

Zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. II-III poświęcone rozbudzeniu aktywności w 
poznawaniu siebie, predyspozycji, ścieżek edukacyjnych, świata zawodów, rynku 
pracy. Uczniowie poznają sposoby autoprezentacji, zasady tworzenia dokumentów 
aplikacyjnych, podstawy przedsiębiorczości i edukacji konsumenckiej. Zajęcia będą 
realizowane w 2 grupach dwa razy/m-c po 3 godz. W ramach SCDZ realizowane 
będą  także zajęcia wyjazdowe w celu poznania lokalnego rynku pracy.
 



RODZAJE  ZAJĘĆ:

Szkolna platforma interaktywnej edukacji:

Za pośrednictwem e-platformy szkoła będzie mogła wdrażać elementy nauczania 
na odległość. Nauczyciele będą tworzyć bazy materiałów dydaktycznych w formie 
elektronicznej, opracują także testy umożliwiające uczniom dokonywanie 
samooceny, a szkole badanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów 
i zamieszczanie ich na platformie edukacyjnej.
 



POMOCE DYDAKTYCZNE:

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne o łącznej wartości  
 11.500,00 zł, w tym m.in.: 
zestawy preparacyjne, zestawy laboratoryjne do eksperymentów chemicznych, 
plansze interaktywne, zestaw kalkulatorów, radiometr, generator drgań, waga 
elektroniczna, zestaw odważników, laptop z oprogramowaniem, drukarka, 
kamerka internetowa i wiele innych.



ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Kwalifikacja uczniów do projektu zostanie dokonana na podstawie regulaminu 
rekrutacji. Każdy uczestnik projektu obowiązkowo wypełnia deklarację 

uczestnictwa w projekcie i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
na potrzeby projektu.



ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Ogólne kryteria rekrutacji:
 
v Na zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne:
     uczeń posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
lub
     na podstawie wskazania przez zespoły ds. opieki psychologiczno-
pedagogicznej.
v Na zajęcia wyrównawcze:
     uczeń posiada opinię lub orzeczenie, lub w ostatnim roku szkolnym uczeń 
osiągnął  
     niską średnią ocen (3 i niżej) z przedmiotów matematyka, język angielski, lub ma
     zaległości w zasobie wiedzy i umiejętności z przedmiotów: matematyka, język
     angielski spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami, np. przewlekła 
choroba.



ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Ogólne kryteria rekrutacji – c.d.:
 
v Na zajęcia rozwijające:
     uczeń będzie kwalifikowany na podstawie nominacji nauczycielskiej, w oparciu 
     o kwestionariusz rozpoznania zainteresowań, lub uczeń, który osiągnął średnią ocen
    4 i wyższą z przedmiotów język angielski, informatyka, przedmioty matematyczno-
    przyrodnicze, język polski.



ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT:

Koordynator projektu w Urzędzie Gminy w Psarach: 
Katarzyna Bochenek

 tel. 32 294 49 32 
e-mail: rozliczanie@psary.pl

Koordynator projektu w Gimnazjum: 
Dyrektor Ewa Wawrzak 

tel. 32 267 21 42 
e-mail: gimnazjum@gmpsary.pl

mailto:rozliczanie@psary.pl
mailto:gimnazjum@gmpsary.pl


Dziękuję za uwagę.
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