
,,Uczymy się i Nauczamy - wsparcie uczniów i nauczyciełi

w Szkole Podstawowej w Gorzkowie"
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Gorzkowie
popzez realizaĄę w niej projektu edukacyjnego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czenvca 2018 r.,

rozwijającego kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności na rynku pracy oraz redukującego
niedobory społeczno - emocjonalne wśród 80o/o ze 171 uczniow, poszerzającego kompetencje zawodowe 15
n a u czyci e l i, a także u m ozl iwi aj ąceg o m od e r nizaĄQ zapl ecza d yd a ktyczn eg o p l a cówki .

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelsklego na
lata2O14-2020, Oś prioiytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.2Kształcenie ogólne.

Grupę docelową stanowią uczniowie z klas l - Vll Szkoły Podstawowej w Gorzkowie - 171 uczniów, w tym 90
dziewczynek i 81 chłopców.

Uczestnicv projektu skorzystaią z następującvch form wsparcia:

. Dodatkowezajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów
(matem atyka, p rzyrod a, językan g iels ki, i nform atyka),. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas V!,. lndywldua!izacja pracy z uczniem (zajęcia specjalistyczne): logopedyczne, rewalidacyjno-
rozwojowe, terapia pedagogiczna, integracja sensory czna.

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne, będzie wyposazona pracowni a przyrodnicza
oraz komputerowa.
Rekrutacja uczestników i uczestniczek odbywać się będzie w terminach podanych w ogłoszeniu o naboze
zgodnie z harmonogramem projektu tj. w okresie od 18 września do 29 września 2a17 r.

Uczestnik projektu ma prawo do:

o uczestniczenia w nieodpłatnych formach wsparcia,r uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w ramach projektu,
. korzystaniaz materiałów zapewnionych w okresie udzielanego wsparcia.

Szczególnie zachęcamy uczennice o udziału w zajęciach matematycznych oraz lCT, a uczniów do zĄęć z
zakresu języka angielskiego

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać:

Biuro Projektu

Urząd Gminy Gorzków,

ul. Główna 7,22-315 Gorzków-Osada

tel. 846832156 wew, 308 lub 321

e-maiI: qmina@qorzkow.eu; soo qorzkow@op.pl

www.qorzkow.eu
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