
 

 

                                                  
 
 

 

 „Szkołą sukcesu” 
  
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Lubczy od  1 września 
2016r   realizuje unijny  projekt pt. „Szkoła sukcesu”  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne 
społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.2 – Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie 
kompetencji kluczowych, na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim, pełniącym 
funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPSW.08.03.02.-26-0023/16-00. 
Wartość dofinansowania projektu wynosi -70937,50 zł., płatność  ze środków 
europejskich w kwocie 67 266,88 zł., dotacja docelowa z budżetu krajowego wynosi 
3670,62 zł 
Grupa docelową stanowi  31uczniów i 18 uczennic klas II – VI  Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Lubczy i będzie realizowany przez cały  rok szkolny 2016/2017.  
W ramach projektu przewidziane jest następujące wsparcie dla uczniów i nauczycieli. 
a)    Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  z matematyki dla uczniów kl. II-VI prowadzone  
w ramach  podstawy programowej. 
b)    Zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze dla uczniów kl. II-III prowadzone     
 w ramach  podstawy programowej . 
c)    Zajęcia rozwijające z matematyki dla uczniów kl. IV-VI prowadzone w ramach  podstawy 
programowej. 
d)    Zajęcia rozwijające z przyrody  dla uczniów kl. IV-VI prowadzone w ramach  podstawy 
programowej . 
e)    Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów kl. II-VI prowadzone w ramach  podstawy 
programowej . 
     Grupę docelową stanowią  również 5 nauczycieli , którzy w ramach projektu wezmą udział 
w dwóch szkoleniach, na których poszerzą swoją wiedzę z TIK oraz z TOC. Nabyte 
umiejętności będą wykorzystywać w trakcie   zajęć lekcyjnych i  dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych zaplanowanych w projekcie. 

Celem głównym projektu jest z zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych 
matematyczno-przyrodniczych i językowych u min.42(15K,27M) uczniów SSP w Lubczy 
poprzez realizację dodatkowych zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce i uczniów 

szczególnie uzdolnionych oraz udział nauczycieli (5K) w szkoleniach w okresie 01.09.2016-

30.06.2017.  Najbardziej atrakcyjnym działaniem projektowym dla uczniów jest wyjazd 

edukacyjny do ambasady amerykańskiej, Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz udział  w warsztatach edukacyjnych w Parku Edukacji Globalnej  
w Krakowie. 
       W ramach projektu zostaną doposażone istniejące pracownie: matematyczna, 
przyrodnicza, językowa jak i również klasopracownie kl. II-III o nowe pomoce  dydaktyczne 
 i sprzęt dydaktyczny niezbędne do prowadzenia w/w. zajęć, które zapewnią warunki dla 
nauczania opartego na doświadczeniu i  metodzie eksperymentu. Potrzeba uczestnictwa  
w wyjazdowych warsztatach wynika z: zainteresowania uczniów  językami  obcymi, 
zaszczepienia w nich otwartości na inne języki i kultury, poznanie codzienności 
 i problemów  mieszkańców świata, otwartości na innych ludzi, nie mówiących w języku 
polskim,  poprawa kompetencji komunikacji  u uczniów, wypracowanie umiejętności 
poprawnego i efektywnego porozumiewania się w językiem angielskim . Poprzez  udział  



 w projekcie uczestnicy podniosą swoje umiejętności z dziedzin objętych wsparciem, co 
przełoży się na przyrost wiedzy i uzyskanie lepszych wyników w nauce. 
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