
 
 

„Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia 

 uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta Leżajsk” 
 

            Od sierpnia 2018r. do czerwca 2020r. w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole 

Podstawowej nr 2 i  Szkole Podstawowej nr 3 będzie realizowany projekt „Kształcenie na 5. 

Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych z terenu Miasta 

Leżajsk” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2010. Na wszystkie działania 

zostanie przeznaczone ok. 2 060 000 zł.   

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u uczniów kl. I-VIII 

oraz  umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie 

wykorzystania TIK, metody eksperymentu w nauczaniu i indywidualnego podejścia do 

ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi oraz 

doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 1, 2, i 3. Działania zaplanowane 

w projekcie odpowiadają na potrzeby uczniów i nauczycieli.  

Dla uczniów zostaną zorganizowane różnorodne zajęcia: 

 zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla kl. I-III, 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. IV-VIII z matematyki, 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. VII-VIII z chemii, fizyki i biologii, 

 kółka z matematyki dla kl. IV-VIII, 

 kółka z chemii, fizyki, biologii  dla kl. VII-VIII, 

 laboratoria chemiczne, fizyczne, biologiczne,  geograficzne dla kl. VII-VIII, 

 laboratoria eksperymentów dla kl. IV-VIII, 

 warsztaty robotyki edukacyjnej dla wszystkich klas , 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z z dysleksją, dysortografią, dysgrafią dla 

kl. I-VI, 

 zajęcia socjoterapetyczne i psychoedukacyjne. 

Nauczyciele też będą się dokształcać, uczestnicząc w różnorodnych  formach 

doskonalenia: 

 szkoleniach doskonalących: „Tablica interaktywna środkiem wspomagającym 

nauczanie”, „Narzędzia TIK w pracowniach przedmiotowych”, 

"EKSPERYMENTatorium"  

  kursach: „Metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”, 

„Robotyka w nauczaniu TIK” 

 studiach podyplomowych: oligofrenopedagogika, surdopedagogika, 

tyflopedagogika, socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży, 

edukacja  i rehabilitacja osób z autyzmem, logopedia  

Aby osiągnąć zakładane efekty, wszystkie szkoły zostaną wyposażone w szkolne 

pracownie przedmiotów przyrodniczych: biologiczną, chemiczną, geograficzną, fizyczną oraz 

pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK. Zakupione podstawowe wyposażenie pracowni i sprzęt 

niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń, eksperymentów, obserwacji dostosowany 

będzie do potrzeb ich użytkowników i odpowiedniego etapu edukacyjnego i zakresu realizacji 

podstawy programowej kształcenia ogólnego.  Zostaną zakupione również moduły do nauki 

programowania i robotyki na poziomie podstawowym i zaawansowanym (Lego WeDo 2.0 i 

Lego Mindstorms).  

 Szkoły podstawowe w Leżajsku dzięki otrzymanemu dofinansowaniu staną się 

nowoczesnymi ośrodkami z wykwalifikowaną kadrą, co pozwoli na pomoc uczniom ze 

specyficznymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ale też rozwój zdolności uczniów.                                                                                                              

                                                                                                           


