PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU
PROJEKTU „SZKOŁA SUKCESU”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZY SKIEGO W PIŁAWIE DOLNEJ

W dniu 06 czerwca 2011 roku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
im. K. Makuszy skiego w Piławie Dolnej w godzinach popołudniowych odbyła si



uroczysto podsumowuj ca pierwszy rok projektu „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.



Uroczysto zaszczycili swoj obecno ci : Prezes Firmy Szkoleniowo – Doradczej

w widnicy – Pani Anna Szywała, Wójt Gminy Dzier oniów – Pan Marek Chmielewski,
Kierownik ROSiT – Pan Adam Wolniak, członkowie Chóru Kameralnego „Con Moto”
pod kierownictwem

Kazimierza

Krawczyka

oraz

Rodzice

uczestników

projektu,

których gor co powitała Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piławie Dolnej –
Pani Małgorzata Lis.
W ramach projektu w placówce odbywaj si nast puj ce zaj cia:
1) Leo Maniak,
2) Leo English,
3) Zastosowanie technologii informatycznych w yciu codziennym,
4) Praktyczne i innowacyjne wykorzystanie narz dzi matematycznych w yciu codziennym,
5) Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie wiadomo ci i ekspresji kulturalnej – koło
wokalne,
6) Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie wiadomo ci i ekspresji kulturalnej – koło
taneczne,
7) Zaj cia sportowe – aktywne i zdrowe sp dzanie wspólnego czasu,
8) J zyk niemiecki – zaj cia dydaktyczno – wyrównawcze,
9) Terapia logopedyczna,
10) Terapia pedagogiczna.



Ł cznie odb dzie si 510 h zaj

pozalekcyjnych dla dzieci, do tej pory 380,

do realizacji w I semestrze nast pnego roku szkolnego pozostało 130 h.

Wszystkie dzieci uczestnicz ce w projekcie „Szkoła Sukcesu” otrzymały przeno n

pami o pojemno ci 2GB, smycz oraz długopis.
W ramach projektu uczniowie maj zapewniony transport i catering, nauczyciele za
uczestnicz w szkoleniach doskonal cych.
W bie  cym roku szkolnym uczestniczyli w nast puj cych formach doskonalenia:
- „Wykorzystanie ICT w dydaktyce” (5 h)
- “Leo Maniak” (52 h)
- „Leo English” (32 h)
- „Efektywne nauczanie przedmiotów matematyczno – fizycznych” (12 h)
- „Eksperymenty i obserwacje w nauczaniu przyrody” (10 h)
- „Mediacje szkolne jako element kształtowania pozytywnych relacji” (12 h)
- „Kompetencje psychologiczno – pedagogiczne nauczycieli” (12 h)
- „Radzenie sobie ze stresem i emocjami” (5 h)
- „Edukacja mi dzykulturowa” (5 h)
oraz w szkoleniach członków RP (zebrania RP):
- „Rola oceniania kształtuj cego” (5 h).
- „Psychologiczne podstawy wdra ania wizerunku płci do procesu edukacji”.



Szkoła pozyskała 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.
Ogólna

kwota

pozyskana

na

realizacj

w Szkole Podstawowej w Piławie Dolnej wynosi



na organizacje zaj

pozalekcyjnych,

zakup

projektu

„Szkoła

146.594.26 zł

materiałów i

Sukcesu”

- przeznaczona

pomocy dydaktycznych

niezb dnych przy jego realizacji, 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 2010 roku.

Podczas czerwcowej uroczysto ci dzieci uczestnicz ce w zaj ciach (pod czujnym

okiem nauczycieli prowadz cych) zaprezentowały swoje umiej tno ci zdobyte podczas
całorocznej pracy.

Koło informatyczne - krzy ówka z ... sukcesem

Koło taneczne - taniec irlandzki

Koło wokalne i ...ruch sceniczny

Leo Maniak - ła cuchowe zapami tywanie

Rodzice, którzy przybyli na podsumowanie projektu

