
  

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, 

aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki 

obowiązek”  czyli - jak atrakcyjnie i skutecznie wyrównywać 

szanse edukacyjne oraz rozwijać kompetencje dzieci i 

młodzieży? 

„Szkoła to nauka, przyjaźń, przygoda.” Takie motto przyświeca organizowanemu w szkołach 

podstawowych w Bełchowie, Bobrownikach, Mysłakowie oraz Bednarach, w  Gminie 

Nieborów projektowi pod tytułem „Kompleksowy program rozwojowy w szkołach 

podstawowych w Gminie Nieborów”. 

Gmina Nieborów od września 2014 roku jest wnioskodawcą i beneficjentem projektu 

współfinansowanego ze środków unijnych. Poprzez zaangażowanie władz gminy – wójta: 

Andrzeja Werle, kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  – 

Renaty Florczak oraz samych dyrektorów szkół podstawowych: Teresy Multan, Teresy 

Wojenka, Ewa Zabrzewskiej, Urszuli Jurkiewicz powstał projekt unijny, skierowany 

bezpośrednio dla uczniów oraz szkół, które dzięki w/w projektowi otrzymały możliwość 

realizacji zajęć pozalekcyjnych oraz  doposażenie w postaci sprzętu. Kwota dofinansowania 

projektu wynosi 344 170,00 zł. 

Celem projektu jest poprawa 

efektywności działalności 

szkół z obszarów wiejskich na 

terenie Gminy Nieborów 

poprzez wprowadzanie do 

placówek programów 

rozwojowych. Mają one 

wyrównać szanse edukacyjne 

i zmniejszyć dysproporcje w 

osiągnięciach edukacyjnych 

uczniów. Programy rozwojowe 

stworzą uczniom możliwości 

indywidualnego rozwoju i 

będą ich wspierać w wyborze 

ścieżki edukacyjno-

zawodowej. 



Aby uatrakcyjnić dodatkowe zajęcia, zostało zakupione doposażenie szkół w ramach 

projektu, dzięki czemu zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogą efektywniej korzystać z 

zajęć. Zakupiony sprzęt w postaci tablic interaktywnych, projektorów, odtwarzaczy cd i 

sprzętu komputerowego, będą niewątpliwie służyć wielu pokoleniom uczniów.  

Realizacja zajęć dodatkowych rozwijających oraz wyrównawczych rozpoczęła się w 

październiku 2014r., i będzie trwać do końca czerwca 2015r. Po pierwszych miesiącach 

realizowanego projektu  można dostrzec efekty wśród uczniów dzięki chętnemu, aktywnemu 

oraz systematycznemu uczęszczaniu na zajęcia. Wspomniane efekty widoczne są zarówno 

w szybkim przyswajaniu wiedzy, jak i nabieraniu pewności siebie oraz integracji w grupie – 

informuje Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  – Renata 

Florczak. Zainteresowanie uczniów atrakcyjnymi formami zajęć świadczą, że prace nad 

pozyskaniem środków unijnych opłaciły się i przynoszą korzyści.  

 

W ramach realizowanego 

projektu we wszystkich 4 

szkołach podstawowych zostały 

utworzone Szkolne Ośrodki 

Kariery (SzOK). Uczniowie 

poprzez uczestniczenie w 

zajęciach przygotowują się do 

samodzielnego poruszania na 

rynku pracy i edukacji, a każdy z 

nich nabywa umiejętność 

określania swoich słabych i 

mocnych stron, zajęcia z doradcą zawodowym pomagają uczniom określić cele i priorytety 

swojego życia edukacyjno – zawodowego oraz skonstruować indywidualny plan rozwoju 

kariery. Ma to na celu zapewnienie w przyszłości naszym uczniom lepszego startu i lepszych 

możliwości. 

Dzięki realizacji programów rozwojowych uczniowie czterech szkół podstawowych 

znajdujących się na terenie gminy Nieborów maja szanse uczestniczyć w następujących 

zajęciach: 

1. Szkoła Podstawowa w Bednarach: 

1) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji 

kluczowych: zajęcia informatyczne, język niemiecki, zajęcia 

matematyczno-przyrodnicze. 

2) Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych: język polski, matematyka, język angielski, 

przyroda. 

2. Szkoła Podstawowa w Bobrownikach: 

1) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji 

kluczowych: zajęcia informatyczne, język angielski, przyroda. 

2) Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych: język  polski, matematyka język. angielski. 

3. Szkoła Podstawowa w Mysłakowie: 



1) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji 

kluczowych: zajęcia informatyczne, matematyka, przyroda. 

2) Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych: język polski, matematyka. 

4. Szkoła Podstawowa w Bełchowie 

1) Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji 

kluczowych: zajęcia informatyczne, język polski, matematyczno-

przyrodnicze, język angielski.  

2) Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na rozwój 

kompetencji kluczowych: język polski, matematyka,  język angielski, oraz 

zajęcia rewalidacyjne. 

 

Zajęcia dodatkowe są tak 

skonstruowane, aby 

zawierały treści związane 

z zasadą równości szans 

oraz niwelowania 

stereotypów.  Wiedza 

przekazywana uczniom 

jest wolna od 

stereotypowego podejścia 

do ról zawodowych oraz 

oparta na tolerancji. 

Nowoczesne i efektywne 

wychowanie młodych 

pokoleń to angażowanie w 

edukację każdego ucznia, 

który wymaga wsparcia, 

niwelowanie różnic 

edukacyjnych oraz edukacja zawodowa, zwrócenie uwagi na tolerancję i wrażliwość na 

innych. Projekty unijne realizujemy w naszej gminie, aby ułatwić młodzieży edukację szkolną, 

bezstresowe zdawanie egzaminów w szkołach oraz podejmowanie mądrych decyzji w 

kierunku dalszego kształcenia.  

Projekt „Kompleksowy program rozwojowy w szkołach podstawowych w Gminie 

Nieborów” realizowany w Gminie Nieborów , współfinansowany jest  ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest 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 oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 – 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

 


