
Informacja o projekcie 
"AKTYWNY UCZEŃ"

Projekt "Aktywny uczeń" realizowany jest w ramach projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 
Beneficjentem projektu jest Gmina Brzeszcze.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakosci edukacji podstawowej dla
uczniów  z  dwóch  szkół  w  Gminie  Brzeszcze:  Szkoły  Podstawowej  w  Zespole  Szkolno  –
Przedszkolnym nr  1 im.  Wandy Chotomskiej  w Przecieszynie  i  Szkoły Podstawowej  im.  Ewy
Szelburg – Zarembiny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Skidziniu.

Projekt będzie realizowany w terminie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. 
Udział w projekcie jest bezpłatny. Zajęcia rozpoczną się od października br.

Planuje się, iż w trakcie trwania projektu zrealizowane zostanie 420 godzin zajęć, z których
skorzysta około 140 uczniów z dwóch szkół. 

Zajęcia  będą  bardzo  innowacyjne  i  ciekawe  dla  uczniów,  gdyż   dzięki  dofinansowaniu
możemy  zakupić  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne  :  m.in  laptopy,  aparat  cyfrowy,
mikroskopy, lotnetki itp.

Rodzaj oferowanych zajęć:
a) zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl.III – 6 osób  -1h/tyg. razem 30h
b) zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl.IV – 5 osób - 1h/tyg. razem 30h
c) zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl.V – 7 osób - 1h/tyg. razem 30h
c) zajęcia rozwijajace z matematyki dla klas II – 8 osób – 30h
d) zajęcia rozwijajace z matematyki dla klas VI – 7 osób – 30h
e) zajęcia rozwijajace z  przyrody dla klas V – 6 osób – 30h
f) zajecia TIK:
- zajęcia z informatyki – programowanie Baltie dla klas VI –   8 osób – 30h
- zajęcia z informatyki – programowanie Baltie dla klas VII – 8 osób - 30h

g) pomoc stypendialna

Łącznie  pomocą  stypendialną  będzie  objęte  24  dzieci.  W  opraciu  o  diagnozę  zostanie
zorganizowana  pomoc  stypendialna,  ktora  będzie  miała  na  celu  wyrównanie  dysproporcji
edukacyjnych  uczniów w zakresie  kompetencji  kluczowych  niezbędnych  na  rynku  pracy oraz
właściwych postaw/ umiejętnosci ( kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), pomoc
obejmie uczniów ze specjalnymi potrzebami).

 Grupa pomocy stypendialnej:

 klasa VI-VII – 8 osób – język angielski – 200,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy .

Aby uczeń mógł otrzymać stypendium rodzic będzie kwratalnie przedstawiał krótkie sprawozdanie
(na  formularzu  przygotowanym  przez  koordynatora)  o  postępie  w  realizacji  stypendium  oraz
zatwierdzone przez podmiot udzielający pomocy program szkolenia,  liczbę godzin oraz wyniki
testów kompetencyjnych w III terminach: na początku stypendium, na półrocze (II.2018), na
koniec projektu. 

Obligatoryjnym  warunkiem  rozliczenia  stypendium  jest  minimum  80%  postępu
w końcowym teście.

DZIECKO MOŻE NALEŻEĆ DO WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ GRUPY! 

Mamy nadzieję, że realizacja projektu "AKTYWNY UCZEŃ" przyniesie oczekiwane
rezultaty,  którymi  są  m.in.  zapobieganie  niepowodzeniom  szkolnym,  rozwój
zainteresowań uczniów i uzyskanie wysokich wyników w nauce.

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI 
ZAPEWNIAMY

 ATRAKCYJNOŚĆ ZAJĘĆ, NOWATORSTWO,
SKUTECZNOŚĆ!!!

R  egulamin oraz druki rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej szkoły:   

 www.zsprzecieszyn.superszkolna.pl , osobiście  w sekretariacie szkoły, a także

 na stronie gminy: www.brzeszcze.pl 

http://www.zsprzecieszyn.superszkolna.pl/
http://www.brzeszcze.pl/



