Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Od 1 sierpnia 2013 r., rozpoczęła się realizacja projektu „Szkoła daje szansę – programy
rozwojowe Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu”.
Projekt Urzędu Gminy Miejskiej Skórcz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX: Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.2.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów na obszarach słabych strukturalnie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Zespole Szkół Publicznych w Skórczu poprzez wdrożenie Programów Rozwojowych w szkołach.
Projekt zakłada udział 210 beneficjentów ostatecznych – uczniów Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum. Będą oni wyrównywali poziom wiedzy w zakresie rozwoju kompetencji matematycznych
oraz języka ojczystego, a także informatyki i j. angielskiego. Uczniowie wezmą ponadto udział w
zajęciach ogólnorozwojowych, wykraczających poza tematykę przedmiotową tj. zajęcia sportowe,
nauka pływania. Wszyscy uczniowie będą mieli możliwość zwiększenia świadomości nt. własnych
predyspozycji zawodowych i wyboru odpowiedniej ścieżki dalszego kształcenia, dzięki działalności
Szkolnych Ośrodków Kariery.
Zajęcia będą odbywały się 1-2 razy w tygodniu, po 45 minut, od października 2013 r. do
czerwca 2015 r.
Rekrutacja do projektu odbywa się od 26 września 2013 r. do 03 października 2013 r., zgodnie
z regulaminem rekrutacji.
Wyniki rekrutacji do projektu zostaną ogłoszone przez Komisję Rekrutacyjną w terminie
do 07 października 2013 r.
Wszelkie informacje nt. projektu można uzyskać telefonicznie u Kierownik Projektu, p. Ewa Szulc, Tel:
781 933 031
Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularzy zgłoszeniowych, które można nabyć w
sekretariacie szkoły.

Dopisek administratora szkolnej strony internetowej:

Można również pobrać wszystkie materiały związane z projektem z naszej strony z działu:
Projekty edukacyjne.

Projekt „Szkoła daje szansę - programy rozwojowe dla Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

