Skazani!!! na sukces
„Lećmy i odtąd nigdy więcej nie zniŜajmy lotu”
Adam Mickiewicz
W pa dzierniku 2010 r w trzech szkołach z terenu Gminy Dzier oniów:
Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ostroszowicach, Szkole Podstawowej
im. Kornela Makuszy skiego w Piławie Dolnej oraz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Mo cisku rozpocz ły si

zaj cia pozalekcyjne, realizowane w ramach projektu

edukacyjnego „Szkoła sukcesu” współfinansowanego przez Uni Europejsk z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w region, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie jako ci usług edukacyjnych  wiadczonych w systemie o wiaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dost pie do edukacji oraz zmniejszenie ró nic w jako ci usług edukacyjnych.
Oprócz wymienionych wy ej placówek w projekcie uczestnicz dwie szkoły
z o ciennych gmin: Szkoła Podstawowa w Pastuchowie i Szkoła Podstawowa w Zastru u.
Oferta pozalekcyjnych zaj jest bardzo bogata. Uczniowie maj szans pogł bia
swoj wiedz

na dodatkowych zaj ciach z matematyki, j zyka polskiego, informatyki

czy te j zyka niemieckiego. Kondycj

sportow

i swoje zainteresowania ró nymi

dziedzinami sportu utrwalaj na zaj ciach sportowych. W ramach projektu uczniowie
o szczególnych potrzebach edukacyjnych maj zapewniony cykliczny udział w spotkaniach
z logoped , socjoterapeut czy specjalist od terapii pedagogicznej.
Ponadto uczestnicz w zaj ciach artystycznych: wokalnych, tanecznych, plastycznych
i teatralnych oraz w zaj ciach pod nazw Leo English i Leo Maniak, w trakcie których
w sposób innowacyjny ucz si j zyka polskiego i j zyka angielskiego.
Wszyscy uczestnicy zaj Leo English i Leo Maniak zostali wyposa eni w specjalistyczne
pomoce dydaktyczne, podr czniki, plecaki oraz zestawy do działa manualnych. Nauczyciele
prowadz cy zaj cia zostali przeszkoleni w zakresie nowoczesnych metod, którymi posługuj
si w trakcie zaj , a tak e wyposa eni w komplet pomocy dydaktycznych.
Wszystkie dzieci uczestnicz ce w projekcie „Szkoła sukcesu” otrzymały na „dobry
pocz tek” zestaw startowy, który składał si z przeno nej pami ci o pojemno ci 2GB, smyczy
oraz długopisu.

W ramach projektu uczniowie maj zapewniony transport i catering, nauczyciele za
uczestnicz w szkoleniach doskonal cych. Wszystkie szkoły pozyskały pomoce dydaktyczne
maj ce pomóc w uatrakcyjnieniu zaj .
Liderem projektu jest Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała w

widnicy,

partnerami w jego realizacji Gmina Dzier oniów, „Stowarzyszenie Nasze Dzieci - Wspólna
Szkoła” i Gmina Jaworzyna l ska.
Beneficjentami projektu s uczniowie oraz nauczyciele szkół w Ostroszowicach,
Piławie Dolnej, Mo ciska, Pastuchowa i Zastru a.
Ogólna kwota pozyskana na realizacj projektu „Szkoła sukcesu” we wszystkich
trzech placówkach o wiatowych z terenu Gminy Dzier oniów wynosi 480.644.62 zł –



przeznaczona na organizacje pozalekcyjnych zaj , zakup materiałów i pomocy
dydaktycznych niezb dnych przy realizacji projektu, pokrycie kosztów transportu
i cateringu oraz rozwijanie i doskonalenie kompetencji nauczycieli.
Projekt realizowany b dzie do 31 marca 2012 roku a prace nad jego przygotowaniem
rozpocz to ju na pocz tku bie cego roku.
Opracowanie:
Urszula Zajc
Małgorzata Lis

