
 

 

 

W Szkole Podstawowej w Klonie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

realizowany jest projekt „Kompleksowe rozwiązania edukacyjne w szkołach kształcenia 

ogólnego z gminy Rozogi”. 
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 

wynosi: 1 132 097,28 zł. Środki europejskie – 962 282,69 zł (85 % wydatków kwalifikowalnych). 

Dotacja celowa z budżetu krajowego – 82 714,59 zł (7,31 % wydatków kwalifikowalnych). Wkład 

własny – 87 100,00 zł ( 7,69 % wydatków kwalifikowalnych). Projekt jest realizowany od 1 lutego 

2017 r. do 31 stycznia 2019 r. 

 

 

Planowanym efektem będzie kompleksowa zmiana funkcjonowania szkoły poprzez zmianę w 

podejściu do ucznia, metodach pracy, nabycie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 

pracy oraz doposażenie w mobilny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, tablice interaktywne, 

projektory, a także pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych i matematycznych. 

 

 

Celem projektu jest podniesienie u 416 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 

Rozogach, Szkoły Podstawowej w Klonie, Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy, tj. matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych i 

właściwych postaw społecznych poprzez realizację dla nich dodatkowych zajęć oraz doradztwa 

zawodowego i wycieczek. Uczestniczenie 42 nauczycieli w szkoleniach, które podnoszą 

kompetencje i ułatwiają zindywidualizowane podejście do ucznia oraz prowadzenie zajęć na bazie 

zakupionego doposażenia pracowni matematycznych i przyrodniczych oraz sprzętu ICT. 

 

 

Efektem projektu będzie kompleksowa zmiana funkcjonowania szkół poprzez zmianę w podejściu 

do ucznia, metodach pracy oraz doposażenie w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne. Wsparcie Szkoły 

Podstawowej w Klonie następuje poprzez: doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne 

matematyczno-przyrodnicze, doposażenie szkoły w sprzęt TIK, doskonalenie nauczycieli- 

Warsztaty rozwijające kompetencji kluczowe i społeczne, doskonalenie nauczycieli- Metoda 

eksperymentu, doskonalenie nauczycieli- szkolenie ICT podstawowe, doskonalenie nauczycieli- 

szkolenie ICT- obsługa pakietu biurowego, realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, zakup 

przenośnych komputerów dla uczniów i nauczycieli, zakup przenośnego komputera dla nauczyciela 

przyrody (możliwość podłączenia do mikroskopu), zakup projektora, tablicy interaktywnej, 

doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej, organizacja wycieczek dla klasy 1-3 do 

Solca Kujawskiego, Torunia, organizacja wycieczek dla klasy 4-6 do Solca Kujawskiego i Torunia, 

Krasiejowa, Opola i Wrocławia; zestaw szkoleniowy dla ucznia, zajęcia dla uczniów w klasach 1-6 

po 2 grupy, po 12 osób w grupie, interaktywny angielski- 2 grupy * 3 semestry * 20h=120 h; 

eksperymenty matematyczne i przyrodnicze: zajęcia wyrównawcze 1 grupa, rozwijające 1 grupa, 

łącznie 2 grupy * 3 semestry * 20 h= 120 h; informatyczne koło zainteresowań- 2 grupy * 3 

semestry * 20 h= 120 h; zajęcia dodatkowe podstawy ICT- dla 39 uczniów klas 1-3, 2 grupy do 20 

osób, łącznie 2 grupy * 3 semestry * 20 h= 120 h; zajęcia dodatkowe podstawy ICT- 57 osób z klas 



4-6, 3 grupy, łącznie 3 grupy * 3 semestry * 20 h= 120 h. Łącznie w Szkole Podstawowej w Klonie 

odbędzie się 780 godzin zajęć w ciągu 3 semestrów. 
 


