Projekt w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
„3.2.1. START- Podnosimy Jakość edukacji w Gminie Szemud”

Projekt skierowany jest do 1014 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Szemud.
Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez kompleksowe wspieranie
szkół, ukierunkowane na wzmacnianie u dzieci i uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na
rynku pracy oraz wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Projekt ma również na celu pokazanie uczniom nowych możliwości oraz zmotywowanie ich do nauki,
pokazanie kierunków i możliwości poszerzania wiedzy.
Realizacja projektu obejmować będzie 3 semestry tj. II semestr roku szkolnego 2016/2017 oraz dwa
semestry roku szkolnego 2017/2018.
Projekt przewiduje:
*realizację zajęć dodatkowych i uzupełniających tzw. zajęcia stacjonarne które odbywać będą się w
poszczególnych szkołach – zajęcia nastawione będą na kształtowanie kompetencji kluczowych,
*organizację zajęć wyjazdowych do ośrodków akademickich, centrów naukowych, ośrodków
kulturalnych itp. wraz z organizacją warsztatów, laboratoriów oraz poprzez nawiązanie współpracy z
otoczeniem zewnętrznym,
*wyposażenie szkół w pracownie tematycznie z przedmiotów przyrodniczych, matematycznych i
językowych-wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,
matematycznych i językowych,
*wyposażenie szkół w sprzęt TIK wykorzystywany do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
*zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb
rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Realizacja projektu przyczyni się i jest
niezbędna do kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
„3.2.1. START- Podnosimy Jakość edukacji w Gminie Szemud”
§ l Postanowienia ogólne
1. Projekt „3.2.1. START- Podnosimy Jakość edukacji w Gminie Szemud” realizowanego w ramach
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś. 3 Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Beneficjentem i realizatorem
projektu jest Gmina Szemud.
2. Projekt realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 22 grudnia 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).
3. Projekt „3.2.1. START – PODNOSIMY Jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud obejmuje
działaniem 11 szkół znajdujących się w 9 placówkach szkolnych, dla których Gmina Szemud jest
organem prowadzącym tj.:
- SP1 – Zespół Szkolno Przedszkolny w Szemudzie,
- SP2 - Zespół Szkół w Bojanie, Szkoła Podstawowa,
- SP3 – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie, Szkoła Podstawowa w Kielnie,
- SP4 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koleczkowie,
- SP5 – Szkoła Podstawowa w Łebnie,
- SP6 – Szkoła Podstawowa w Częstkowie,
- SP7 – Szkoła Podstawowa w Łebieńskiej Hucie,
- SP8 – Szkoła Podstawowa w Jeleńskiej Hucie,
- GIM1 – Gimnazjum w Szemudzie,
- GIM2 – Zespół Szkół w Bojanie, Gimnazjum w Bojanie,
- GIM3 - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie, Gimnazjum w Kielnie.

4. Główna siedziba Biura Projektu mieści się w Urzędzie Gminy w Szemudzie, ul. Kartuska 13, 84217

Szemud.
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pkt 3 umowy o dofinansowanie zostanie utworzone Szkolne Biuro Projektu prowadzone przez
Szkolnego Koordynatora Projektu, odpowiedzialnego za prawidłową realizację projektu w
poszczególnych szkołach.
5. Projekt zakłada udział 1014 uczniów (w tym 530 chłopców oraz 484 dziewcząt) uczęszczających do
szkół wymienionych w §1 pkt 3. Projekt jest zgodny z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn.
Liczba uczniów przewidziana w projekcie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedstawione w

sporządzonych diagnozach, a także to zgłaszane przez rodziców przez dyrektorów szkół
wymienionych w §1 pkt. 3 umowy.
6. Projekt realizowany jest w okresie od 01 grudnia 2016r. do 31 lipca 2018r. (przy czym zajęcia
dodatkowe trwają od lutego 2017r. do maja 2018r.) i obejmuje następujące rodzaje wsparcia:
6.1 Poznajemy innych - zajęcia z j. angielskiego
stacjonarne
wyjazdowe
6.2 Poznajemy Ziemię - zajęcia matematyczno-przyrodnicze i informatyczne
a) Matematyka z eksperymentem
stacjonarne
b) Przyroda z eksperymentem
stacjonarne
c) Informatyka z eksperymentem
stacjonarne
d) Poznajemy Ziemię - zajęcia matematyczno-przyrodnicze i informatyczne
Wyjazdowe
6.3 Poznajemy siebie poprzez kulturę i teatr
stacjonarne
wyjazdowe
zajęcia z doradztwa zawodowego
7. Zajęcia stacjonarne wymienione w §1 pkt 6 ust. 6.1-6.3 prowadzone będą na terenie szkół
objętych projektem. Zajęcia wyjazdowe odbywać się będą poprzez warsztaty wyjazdowe.
Udział w zajęciach i kursach wymienionych w § 1 pkt 6 jest bezpłatny.
Skład komisji rekrutacyjnej:
1. P. Bożena Kakol-dyrektor
2. P. Bożena Witczak-pedagog szkolny
3. P. Katarzyna Miotk-szkolny koordynator projektu

