Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
GMINA LUBICHOWO PRZYSTĄPIŁA DO REALIZACJI PROJEKTU

pn. „Na skrzydłach wiedzy”
projekt edukacyjny dla szkół w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3
Edukacja, Działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałania 3.2.1
Jakość Edukacji Ogólnej
Projekt skierowany jest do uczniów szkół z terenu Gminy Lubichowo
Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej poprzez działania:
1) Zapewniające kompleksowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty oparte
na wszechstronnej diagnozie szkół i placówek systemu oświaty,
2) Przyczyniające się do wzrostu poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na
rynku pracy wśród uczniów, przekładającego się na poprawę wyników
egzaminów zewnętrznych i – w dłuższej perspektywie – lepsze przygotowanie
uczniów do potrzeb rynku pracy,
3) zwiększające szanse rozwojowe uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
w szczególności uczniów z niepełnosprawnościami lub z zaburzeniami rozwoju
oraz ucznia młodszego,
4) obejmujące wsparcie doskonalenia zawodowego nauczycieli, przede wszystkim
w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych oraz pracy
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szczególności uczniów
z niepełnosprawnościami lub z zaburzeniami rozwoju,
5) tworzące silniejsze powiązanie szkół z ich otoczeniem, szczególnie z uczelniami
i pracodawcami/przedsiębiorcami.
Sformułowany powyżej cel stanowi element odpowiedzi na zawarte w RPO WP 20142020 wyzwanie dla interwencji w obszarze edukacji, jakim jest poprawa jakości
kształcenia z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy.

Czas realizacji projektu od 01.09.2016 r. do 30.06.2018 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Biuro Projektu: SAPO Lubichowo
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„NA SKRZYDŁACH WIEDZY”

WYKAZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI
w roku szkolnym 2016/2017 realizowane od 21.11.2016 r.
w projekcie pn. „Na skrzydłach wiedzy” – projekt edukacyjny dla szkół
realizowany przez Gminę Lubichowo w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020,
w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja Ogólna,
Poddziałania 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej
Prowadzący
Liczba
Dzień
Godzina
Nr
Rodzaj zajęć
zajęcia
Godzin/grupa
zajęć
zajęć
sali

p. Mirosława
Kwaśniewska

p. Justyna
Adrych

p. Grażyna
Czapiewska

p. Maria
Łojewska

p. Grażyna
Klonecka
-Barrett

zaj. rozw.
z matematyki
kl. IV-VI zajęcia
wyrównujace
z matematyki
kl. IV-VI
akademia
kreatywnego
myślenia
kl. IV-VI
zaj. rozw.
z matematyki
kl. IV-VI
zajęcia
wyrównujace
z matematyki
kl. IV-VI
zaj. rozw.
z matematyki
kl. III
akademia
kreatywnego
myślenia
kl. I-III
zaj. rozw.
z matematyki
kl. I-II
terapia
pedagogiczna
zaj. rozw.
z jezyka
angielskiego
kl. I-III
zaj. wyrów.
z j.
angielskiego
kl. I-III
zaj. wyrów.
z
j.angielskiegokl. I-III

60 h/I gr.

wtorek

12:50-14:30

8

30 h/I gr.

wtorek

14:35-15:20

8

15 h/II gr.

poniedz.

14:35-15:20

3

czwartek

14:30-16:00

8

środa

14:40-15:25

8

środa

12:45-14:15

7

piątek

11:30-13:00

7

środa

12:50-14:20

30

wtorek

11:40-12:40

30

60 h/I gr.

wtorek

12:50-14:20

2

30 h/I gr.

czwartek

11:55-12:40

2

30 h/II gr.

czwartek

12:50-13:35

2

60 h/II gr.

30 h/II gr.

60 h/III gr.

15 h/I gr.

60 h/IV gr.
30 h/I gr.

p. Igor
Podsiadło
od 30.01.2017

p. Elwira
Kamińska

p. Krzysztof
Stawicki
p. Sebastian
Jach

p. Iwona
Lassota

zaj. rozw.
z języka
angielskiego
kl. IV-VI
zaj. wyrów.
z j.
angielskiego-kl.
IV-VI
zaj. wyrów.
z j.
angielskiego-kl.
IV-VI
zaj. rozwij.
z informatyki
–1h
kl. I-III
zajęcia
wyrównujace
z matematyki
zaj. rozwij.
z informatyki
kl. IV-VI
zaj. rozwij.
z informatyki
kl. I-III
-1h
koło
przyrodnicze
kl. I-III
koło
przyrodnicze
kl. IV-VI

p. Elżbieta
Zgoda
p. Ewa
Weltrowska

zaj.
logopedyczne
zaj.
logopedyczne
zaj.
logopedyczne
terapia
pedagogiczna

p. Jacek
Szczech

terapia
pedagogiczna

p. Dorota
Jakubczak

doradztwo
zawodowe

p. Dorota
Augustjańska

60 h/II gr.

poniedz.

13:45-15:20

6

30 h/III gr.

wtorek

13:45-14:30

6

30 h/IV gr.

piątek

13:45-14:30

6

środa

12:50-13:35

4

poniedz.

12:50-13:35

2

60 h/II gr.

wtorek

14:30-16:00

4

30 h/I gr.

środa

11:55-12:40

4

60 h/I gr.

wtorek

11:55-13:35

10

60 h/II gr.

środa

13:45-15:25

10

30 h/I gr.

poniedz.

13:45-14:45

16

30 h/II gr.

wtorek

13:45-14:45

16

30 h/III gr.

wtorek

12:50-13:50

m.św.

30 h/II gr.

wtorek

11:40-12:40

14

30 h/III gr.

poniedz.

14:30-15:30

14

30 h/I gr

30 h/III gr.

8 h/ gr.
/I,II, III gr./

3
wg ustalonego
harmonogramu

10

