
Współfinansowany z EFS 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   

Oś Priorytetowa RPWM.02.02.00: Kadry dla gospodarki  

Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów

Projekt 

„Aktywna szkoła III”
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Wnioskodawca: Gmina Olecko 

Projekt realizowany 

na rzecz  

Szkoły Podstawowej 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Gąskach
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Wartość projektu – 449 467,98 zł 

w tym: 

-wkład Funduszy Europejskich – 382 047,78 zł

- wkład z budżetu krajowego    – 44 007,53 zł

- wkład własny – środki JST – 23 412,67 zł
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Czas realizacji 

22  miesiące 

od  1  września  2020  r.  do   30  czerwca  2022  r. 
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Grupa docelowa:

- 78 uczniów uczęszczających 

do Szkoły Podstawowej w Gąskach

- 17 nauczycieli zatrudnionych w SP Gąski

- 10 rodziców/opiekunów prawnych 

łącznie 105 osób spełniających warunki projektu.
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Cel projektu 

Podniesienie poziomu kształcenia oraz jakości oferty

edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa

Piłsudskiego w Gąskach, w tym podniesienie funkcjonalności

bazy dydaktycznej szkoły.
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W wyniku realizacji projektu: 

- 78 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe, cyfrowe, umiejętności

uniwersalne oraz transferowalne, w tym 54 uczniów ze

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

- 17 nauczycieli podwyższy umiejętności i kompetencje w zakresie

rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności

uniwersalnych, prowadzenia procesu indywidualizacji z uczniem

ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

prowadzenia nauczania opartego na metodzie eksperymentu

i wykorzystania technik cyfrowych,

- 10 rodziców/opiekunów prawnych podniesie kompetencje 

w zakresie bezpieczeństwa w sieci,

- nastąpi doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.
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Kształcenie umiejętności uniwersalnych

(umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność,

przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie

problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność
pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy) oraz

transferowalnych, tym pobudzających

innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne

i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz

kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
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Kompetencje są rozumiane jako połączenie wiedzy,

umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.

Kształtowanie kompetencji kluczowych stanowi jedynie

uzupełnienie umiejętności uniwersalnych i

transferowalnych.

Odbywać się będzie jedynie przy okazji rozwijania

umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych.
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Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, m.in:

- 1 monitor interaktywny,

- 12 tabletów,

- zestawy do nauki programowania,

- zestawy do doświadczeń i eksperymentów,

- sprzęt i materiały do terapii integracji sensorycznej,

- wyposażenie pracowni logopedycznej,

- zestawy gier logicznych.
;
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Wsparcie nauczycieli :

I. Rozwijanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych

szkolenie 16h dla 7 nauczycieli

- doskonalenie umiejętności i kompetencje w zakresie

kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji

kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych

niezbędnych na rynku pracy, w tym rozpoznawanie

i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych uczniów.
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II. Trening umiejętności społecznych

szkolenie 40h dla 11 nauczycieli 

doskonalące kompetencje wychowawcze w zakresie   

zachowań emocjonalno-społecznych;

III. Terapia integracji sensorycznej

szkolenie 8h dla 9 nauczycieli 

doskonalące kompetencje w zakresie pracy na lekcji z   

uczniem z diagnozą zaburzeń integracji sensorycznej;

IV. Edukacja włączająca

szkolenie  8h dla 15 nauczycieli 

doskonalące kompetencje do edukacji włączającej;
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V. Eksperyment

szkolenie 20h dla 4 nauczycieli

doskonalące  umiejętności i kompetencje

nauczycieli w zakresie stosowania eksperymentu jako 

metody aktywizującej ucznia;

VI. Kompetencje cyfrowe

szkolenie 32h dla 7 nauczycieli

doskonalące  umiejętności i kompetencje cyfrowe 

nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie 

korzystania z narzędzi TIK i włączania narzędzi TIK 

do nauczania przedmiotowego.



14

V. Studia podyplomowe

- logopedia – dla 1 nauczyciela

przygotowujące do pracy z uczniem z zaburzeniami mowy.



Wsparcie rodziców/opiekunów :

- warsztaty „Dlaczego wspieramy nasze dziecko”

2h - planowany termin – I - II’21,

- warsztaty „ Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”

2h - planowany termin -VI’21
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Zajęcia warsztatowe, pozalekcyjne dla uczniów  

w okresie  III -VI’21, IX’21 –V’22:

13 grup po 6 uczniów w grupie

zajęcia - śr. 6h w miesiącu 

5 rodzajów zajęć - łącznie 1014h 
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1. Bajkowy angielski

warsztaty językowe dla 18 ucz. 

2. Akademia mądrej główki

warsztaty logicznego myślenia dla 18 ucz.

3. Warsztaty przyrodnicze

zajęcia przyrodniczo-matematyczne dla 12 ucz.

4. Robotyka

zajęcia kształtujące umiejętności cyfrowe, tym podstawy 

programowania dla 24 ucz. 

5. Telefon komórkowy szansą czy zagrożeniem

zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe dla 6 ucz.
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Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami  

rozwojowymi i edukacyjnymi

zajęcia w okresie  III -VI’21, IX’21 –V’22:

specjalistyczne i dla uzdolnionych

13 grup od 3 do 8 uczniów w grupie

śr. 6h w miesiącu - łącznie 1014h 



1. Zajęcia specjalistyczne dla kl. IV -VIII: 

1)  z zaburzeniami sensorycznymi 

- 18 uczniów – 6 grup,

2)  z zaburzeniami zachowania lub/i emocji 

- 32 uczniów - 4 grupy,

3)  z zaburzeniami logopedycznymi 

- 12 uczniów - 3 grupy;
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Informacje na temat projektu 

Biuro projektu:

Szkoła Podstawowa 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach

19-400 Olecko  

adres e-mail: szkolagaski14@op.pl

www. spg.olecko.edu.pl

tel: (87) 520 03 76
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Dyrektor 

Szkoły Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Gąskach  

Katarzyna Kondratowicz
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