
   
 
 

Projekt współfinansowany jest  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Gmina Niegowa rozpocznie realizację kolejnych dwóch projektów  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów  z 

grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego 

 Są to projekty : 

,,Gimnazjaliści na start” oraz 

,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych  gminy 

Niegowa” 

Projekty będą trwały od 01 września 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. 

Pierwszy projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów z terenu gminy, natomiast drugi obejmuje 

wszystkie szkoły podstawowe. Wsparcie w ramach projektów będzie obejmowało dodatkowe zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze  oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych,  

doradztwo i opiekę  psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na 

rozwój kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT, 

języków obcych, przedsiębiorczość. 

 W gimnazjach uruchomione zostaną Szkolne Ośrodki Kariery, w ramach których funkcjonować 

będzie poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe. Zajęcia mają na celu pomoc uczniom w 

świadomym wyborze dalszej ścieżki kształcenia w oparciu o zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy 

w perspektywie długoterminowej, kształtu i kierunku życia zawodowego poprzez analizę kompetencji 

i predyspozycji.  

W celu uatrakcyjnienia zajęć oraz praktycznego wykorzystania i obserwacji pewnych zjawisk  

zachodzących w przyrodzie zorganizowany zostanie dla uczniów gimnazjów 2-dniowy wyjazd 

edukacyjny do Centrum Nauk Kopernik w Warszawie, gdzie uczniowie będą mogli eksperymentować  

wykorzystując zdobytą wiedzę w praktyce. 

Dla poprawy zdrowia i kondycji fizycznej uczniów zorganizowane będą dodatkowe zajęcia sportowe. 

Szkoła Podstawowa w Niegowie wyposażona zostanie w nowoczesną pracownię językową. 

Rodzice wraz z uczniami mogą dokonywać wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami oraz 

potrzebami uczniów. Szczegółów odnośnie rodzajów realizowanych zajęć w poszczególnych szkołach 

oraz wzory deklaracji uczestnictwa można uzyskać u dyrektorów oraz nauczycieli w poszczególnych 

szkołach. 

Deklaracja uczestnictwa podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia wraz z 

oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi podstawę 

uczestnictwa w projekcie. Udział w zajęciach dodatkowych jest całkowicie bezpłatny. Rekrutacja  

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odbędzie się  1 września 2014 roku.  


