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Górowo Iławeckie,  3 stycznia 2014r. 

 
 
 

SPRAWOZDANIE 
z realizacji projektu 

 
„  Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół 

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”  
 

za okres od 01.09.2013 do 31.12.2013 
 

 
Projekt  pn.  „Wiedza  i  umiejętności  drogą  do  kariery  uczniów  Zespołu  Szkół 
z  Ukraińskim  Językiem  Nauczania  w  Górowie  Iławeckim”,  Nr:  POKL.09.01.02‐28‐
111/13‐00, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX: 
Rozwój wykształcenia  i  kompetencji w  regionach.  Działania  9.1 Wyrównywanie  szans 
edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w 
systemie oświaty, Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o  utrudnion sług ym  dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszanie  różnic  w  jakości  u

im Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.  
edukacyjnych. 
eneficjent: Zespół Szkół z Ukraińsk
wota dofinasowania: 731 691,36zł. 
B
K
  
1. GÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 
 

 

O

1.1 Diagnoza potrzeb środowiska szkolnego i cele projektu 

1.2 Pomysł  napisania  i  realizacji  projektu   „Wiedza  i  umiejętności  drogą  do  kariery 
uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim  Językiem Nauczania w Górowie  Iławeckim „  
powstał w związku z potrzebą pozyskania środków pieniężnych na realizację zajęć 
dodatkowych  służących wyrównaniu  szans  edukacyjnych  uczniów  Zespołu  Szkół              
z  Ukraińskim  Językiem  Nauczania  w  Górowie  Iławeckim.  Program  projektu  był 
efektem  wielokierunkowej  diagnozy  edukacyjnej  oraz  szczegółowej  identyfikacji 
potrzeb  i  oczekiwań  uczniów,  rodziców  i  nauczycieli.  W  ofercie  projektu, 

  ł  s

 

stanowiącej wypadkową preferencji ca ej połeczności szkolnej, znalazły się: 

 zajęcia  dydaktyczno‐wyrównawcze  z  :  języka  polskiego,  języka  ukraińskiego  
języków  obcych  nowożytnych  (angielskiego  i  niemieckiego),  historii,  geografii, 
biologii, WOS i matematyki,  
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koła naukowe dla uczniów zdolnych: matematyczne , informatyczne, języków obcych 
(angielskiego i niemieckiego), 

 styczne,  filmowe, wokalno‐taneczne, 
chemiczne, fizyczne, 

zajęcia pozalekcyjne  i koła zainteresowań  : pla
języka ukraińskiego, przyrodniczo‐turystyczne, 

i psychologa.  indywidualne wsparcie terapeuty 
 
zupełnieniem  zajęć  są  wycieczki  edukacyjno‐dydaktyczne  wyjazdowe,  rowerowe, 
sze. 

U
pie

.3 Ce
 
1
 

lem głównym projektu jest:  

    Podniesienie kompetencji kluczowych wśród 130(60dz/70ch) uczniów Zespołu 
Szkół  z  Ukraińskim  Językiem  Nauczania  w  Górowie  Iławeckim  w  oparciu  o 
nowe  metody  i  formy  nauczania  oraz  z  wykorzystaniem  ICT  w  okresie  od 
01.09.2013  do  30.06.2015r.  poprzez  organizację   zajęć  pozalekcyjnych,  w 
związku z ich niewystarczającą  ofertą proponowaną przez szkołę 

  
.4 D p1
 

o celów szczegółowych  rojektu  należy : 

 Podniesienie  wyników  nauczania  wśród  90(40dz/50ch)  uczniów  ZSzUJN                     
z  zakresu  przedmiotów,  humanistycznych,  matematyczno  ‐  przyrodniczych, 
języków obcych; 

 Rozwój  zainteresowań,  ekspresji  kulturalnej  oraz  podniesienie  kompetencji 
matematyczno‐przyrodniczych wśród 66 (35dz/31ch) uczniów ZSzUJN; 

 Podniesienie  kompetencji  językowych,  matematycznych  oraz  ICT  wśród 
42(17dz/25ch) ZSzUJN;  

 Podniesienie motywacji  i pewności siebie oraz kompetencji społecznych   wśród 
90 uczniów ZSzUJN; 

 Podniesienie  jakości  i  atrakcyjności  oferty  edukacyjnej  ZSzUJN  w  oparciu                       
o zastosowanie nowoc

 
zesnych pomocy dydaktycznych. 

1.5 Zakładane wskaźniki   

 
 

Liczba uczniów do objęcia wsparciem 130(60dz/
nawczyc

 

70ch); 
 h – 2560; Liczba godzin zajęć dydaktyczno‐ wyrów

 
Liczba godzin zajęć dla uczniów zdolnych – 608; 

 
Liczba godzin zajęć rozwijających ‐912; 

 
Liczba godzin indywidualnego wsparcia psychologicznego ‐228; 
Liczba godzin indywidualnego wsparcia terapeutycznego – 152; 

 Wyniki  egzaminu  zewnętrznego  gimnazjalnego  i  maturalnego  (z  roku 
2014,2015); 
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Poznań‐Gniezno‐  Park  Jurajski,  1–d
nik

 
przyrody ,1‐dniowa Gdańsk‐ Politech

 
Organizacja 4 wycieczek  rowerowych; 

 
Nagranie  filmu z realizacji projektu; 

anie prezentacji multimedialnej z realizacji projektu; 
 ursów wewnątrzszkolnych; 
Opracow

 
Organizacja i przeprowadzenie konk

 
Folder; 

czce 
 stycznych‐ galeria; 
Fotoreportaże po każdej wycie

  
Organizacja wystawy prac pla

cja  fotograficzna;
 ealizacji projektu; 
Dokumenta
Kronika z r

 1 teledysk. 
 
2. DRESACI PROJEKTU 
 
2.1 Uczestnikami  projektu  są  uczniowie  Zespołu  Szkół  z  Ukraińskim  Językiem 

Nauczania w Górowie  Iławeckim    tj:  130(60dz/70ch)  uczniów  ZSzUJN.  Struktura 
uczniów wg szkoły została przedstawiona w tabeli 1 

A

 
Tabela1. 

Gimnazjum 
52=100% 

liceum 
104=100% 

Razem 
130=100% 

Liczba 
uczniów z 
odziałem na p
szkolę 

40  80%  90  86,5%  130  100% 

 
2.2 W  trakcie  prac  nad  tworzeniem  projektu   do  ZSzUJN    uczęszczało  156  uczniów,                 

z czego wśród ogólnej liczby uczniów dziewcząt było 80, a chłopców 76. Struktura 
uczniów  według  płci    w  stosunki  do  ogółu  uczniów  została  przedstawiona 
odpowiednio w tabeli 2. 

 
Tabela 2. 

Dziewczęta 
 

Chłopcy  Razem 
 

Płeć 

80  51,3%  76  48,7%  156  100% 

2.3 Zgodnie  z  założeniami  poczynionymi  we  Wniosku  o  dofinansowanie  uczestnicy 
w projektu  mieli  możliwość  skorzystania  więcej  niż  z  jednej  formy  obszaró

wsparcia. 
2.4 Podczas organizowania zajęć pozalekcyjnych obowiązywały następujące zasady: 
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zasada dobrowolności ucze
 zasada atrakcyjności zajęć. 

3. REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PROJEKTU 

3.   Promocja projektu  

1. Pro

1

mocja projektu odbywała się poprzez: 

 środki wewnątrzszkolnego przekazu: wyodrębniony link na stronie internetowej 

 ; 
szkoły;  

a drzwiach, w których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne
 dświetlana umieszczona przy wejściu do budynku szkoły; 
tablice informacyjne n

wnętrzna po
 
tablica ze

 
ulotki informacyjne;  

 czniami i ich rodzicami;  
plakaty; 

 bezpośrednie wychowawców z u
  informująco‐promujące projekt; 
rozmowy
spotkanie

 youtube. 

2. Budynek  szkoły,  sale  lekcyjne,  biuro  projektu  pomoce  dydaktyczne,  środki 
dydaktyczne  /np.  komputer,  laptop,  tablica  interaktywna,  aparat  fotograficzny, 
kamera cyfrowa etc. / zakupione ze środków unijnych oraz dokumentacja projektu 

 zostały opatrzone odpowiednimi oznaczeniami i informacjami o współfinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

3. Informacje  o  przebiegu  projektu  i  realizacji  jego  poszczególnych  etapów  są  na 
bieżąco aktualizowane na stronie  internetowej szkoły. Systematycznie prowadzona 
jest  dokumentacja  fotograficzna  z  realizacji  poszczególnych  zadań  oraz  kronika 
Powstała również prezentacja multimedialna dotycząca projektu. 

4. Podczas spotkania informacyjnego uczniowie zostali zapoznani z zadaniami projektu 
i  zasadami  jego  realizacji  oraz  prawami  i  obowiązkami  uczestników.  Przed 
przystąpieniem  do  zajęć  uczestnicy  projektu  /lub  ich  rodzice/  zapoznali  się                           
z Re czestnictwa w Projekcie oraz wypełnili i podpisali: gulaminem Rekrutacji i U

 Formularz zgłoszeniowy; 
Deklarację uczestnictwa w projekcie; 

 Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych 
 

osobowych.  

5. Ww.  dokumenty  rekrutacyjne  są  dostępne  w  biurze  projektu  oraz  na  stronie 
internetowej szkoły www.szkolazdumka.pl w zakładce EFS. 

http://www.szkolazdumka.pl/
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3.   Rekrutacj uc estników projektu 

1. Informacje  o  zamiarze  realizacji  projektu  i  rozpoczęciu  rekrutacji  zostały 
zamieszczone na tablicy informacyjnej szkoły i  były regularnie przekazywane przez 
wychowawców  klas  oraz  przez  zespół  zarządzający  projektem  (koordynatora 
projektu,  asystenta  koordynatora  projektu  i  specjalistę ds. monitoringu  i  ewaluacji 
projektu).  Rodzice uczniów informowani byli bezpośrednio przez wychowawców na 
wywiadówkach oraz podczas rozmów indywidualnych. 

2 a  z    

 

2. Na  potrzeby  rekrutacji  został  opracowany  Regulamin  Rekrutacji  i  Uczestnictwa                
w  Projekcie.  Określa  on  zasady  rekrutacji  i  uczestnictwa w  Projekcie  pn.  „Wiedza                           
i  umiejętności  drogą  do  kariery  uczniów  Zespołu  Szkół  z  Ukraińskim  Językiem 
Nauczania w Górowie Iławeckim”. 

3. W rekrutacji  uczestniczyli  uczniowie   gimnazjum  i  liceum   ZSzUJN. Pierwszeństwo  
uczestnictwa  w  projekcie  mieli  uczniowie,  którzy  spełnili   łącznie  następujące 
kryteria: 

Uczestnikiem  zajęć  pozalekcyjnych  dydaktycznowyrównawczych  może  zostać 
uczeń g limnazjum i  iceum : 

 z  trudności  w  nauce  z:  języka  polskiego,  języka  ukraińskiego  języków  obcych 
logii,  geografii, nowożytnych  (angielskiego,  niemieckiego),  matematyki,  bio

historii i WOS;  
 niskich kompetencjach społecznych, niskiej motywacji do nauki; 

Uczestnikiem  zajęć  (kół  naukowych  )  dla  uczniów  zdolnych  może  zostać  uczeń 
gimnazjum i liceum, który:  

 swoją wiedzą wykracza poza program nauczania;  
  umiejętności z zakresu technologii  informacyjno 

cznych, językowych; 
wykazuje chęć nabycia nowych
–   komunikacyjnych, matematy

 laureaci olimpiad i konkursów. 

Uczestnikiem  zajęć pozalekcyjnych    rozwijających  może  zostać    uczeń  gimnazjum                  
i liceum, który jest: 
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Z  indywidualnego   wsparcia  psychologia  terapeuty  może  skorzystać  każdy  uczeń 
biorący udział w projekcie. 

4. Uczniowie ubiegający  się  o  uczestnictwo w projekcie  zobowiązani  byli  do  złożenia 
karty  zgłoszenia  do  uczestnictwa  w  projekcie  wraz  z  wymaganymi  załącznikami,              

  terminie  do  dnia o  których  była  mowa  w  karcie  zgłoszenia,  do  biura  projektu  w
30.09.2013 r. 

5. Rekrutacja uczestników Projektu  odbywała się w dwóch etapach: 

 p m   p an ac awartych    
t o

w  ierwszy   – rzeprowadzono  alizę  spełnienia  zasad  rekrut ji  z
w regulaminie rekrutacji i uczestnic wa w pr jekcie 

 w  drugim  –   przeprowadzono  analizę  uzdolnień/osiągnięć  lub  braków 
edukacyjnych uczniów. 

6. Rekrutacja uczestników do projektu odbywała się w Zespole Szkół z UJN  w terminie 
od  02.09.2013r.  do  30.09.2013r.  Nabór  do  projektu  przeprowadziła  Komisja 
Rekrutacyjna,  którą  powołał  dyrektor  szkoły  poprzez  wydanie  stosownego 
zarządzenia.  

2.5 W wyniku rekrutacji chęć uczestnictwa w projekcie zgłosiło 141 uczniów ZSzUJN, 
tj.  o  11  osób  więcej  niż  zakładano.  Struktura  uczniów  zakwalifikowanych                    
do projektu z podziałem na szkołę ,płeć  została przedstawiona w tabeli 3 i 4. 

 
Tabela 3. 

Gimnazjum 
 

Liceum 
 

Razem 
 

Liczba 
uczniów z 
odziałem na 
zkolę 
p
s

45  112,5%  96  106,6%  141  108,4% 

 
Tabela 4. 

Dziewczęta   chłopcy  Razem 
 

Liczba 
uczniów z 
odziałem na 
ć 

p
płe

77  128%  64  91,4%  141  108% 

 
.6 W  wyniku  rekrutacji    zostały  skompletowane  listy  uczestników  zajęć 

pozalekcyjnych w ramach następujących zadań: 
2
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uropejskiej  w ra

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU  
 
7. 
 
1  7. Zadanie 1.  Zajęcia dydaktycznowyrównawcze 

 
1. W  działaniu  tym  przeznaczonym  dla  uczniów  mających  problemy  w  nauce 

kontynuowano zajęcia przez cały I kwartał 2013r. W zajęciach uczestniczy: 
 

Tabela 5. 
Gimnazjum  Liceum  Razem 

 
Liczba uczniów 
uczestniczących 
w zajęciach 
ydaktyczno
yrównawczych

d
w  

45  150%  79  131,67%  124  137,77%

 
 
2. Zajęcia  mają  na  celu:  wyrównanie  braków  w  wiadomościach,  kształcenie 

umiejętności  do  uzyskania  odpowiedniego  poziomu  umożliwiającego  zdanie 
egzaminu  zewnętrznego  (gimnazjalnego  i  maturalnego).  Zajęcia  prowadzone  są 
aktywizującymi  metodami  w  godzinach  popołudniowych,  dostosowane  są  do 
potrzeb  i  oczekiwań  uczniów  zgodnie  z  harmonogramem. Na wszystkich  zajęciach 
prowadzone są : dzienniki zajęć, listy obecność, które po każdym miesiącu realizacji 
są  sprawdzane  przez  sp.ds  monitoringu  i  ewaluacji  projektu  w  celu  ustalenia 
frekwencji. 

 
3. W  ramach  tego  zadania  w  okresie  od  02.09.2013do  31.12.2013  przeprowadzono 

zgodnie  z  planem 432  godziny  zajęć,  czyli  16,88 %  zajęć  przewidzianych w  całym 
projekcie w  tym działaniu. Uczniowie biorący udział w zajęciach mieli  zapewnione 
pomoce dydaktyczne oraz programy.   

 
O
 
siągnięte wskaźniki : 

 Liczba  godzin  przeprowadzonych  zajęć  dydaktyczno wyrównawczych    z  języka 
polskiego w klasach I‐III gimnazjum‐ 39h – 15,79%; 

 go zep   dy czLiczba  dzin  pr rowadzonych  zajęć dakty no wyrównawczych    z  języka 
polskiego w klasach I‐III liceum‐ 12h‐ 20%; 

 Liczba  godzin  przeprowadzonych  zajęć  dydaktyczno‐wyrównawczych                           
z matematyki w klasach I‐III gimnazjum ‐72h‐ 15,79%; 

   Liczba  godzin  przeprowadzonych  zajęć  dydaktyczno‐wyrównawczych                         
z matematyki w klasach I‐III liceum‐ 120h ‐17,24%; 

 Liczba  godzin    przeprowadzonych  zajęć  dydaktyczno‐wyrównawczych                         
z j. angielskiego w klasach I ‐III gimnazjum‐ 36h ‐15,79%; 
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Liczba  godzin    przeprowadzonych  zajęć  dydaktyczno‐wyrównawczych                     
z języka angielskiego w klasach I ‐III liceum –36h ‐16,98%; 

   Liczba  godzin    przeprowadzonych  zajęć  dydaktyczno‐wyrównawczych                         
z języka ukraińskiego w klasach I ‐III gimnazjum‐ 36h‐ 15,79%; 

                         Liczba  godzin    przeprowadzonych  zajęć  dydaktyczno‐wyrównawczych 
z języka niemieckiego w klasach I –III liceum‐ 36h‐ 16,98%; 

 przeproLiczba godzin  wadzonych zajęć dydaktyczno‐wyrównawczych z geografii 
w klasach I‐III LO – 12h‐ 20%; 

 biologiLiczba  godzin  przeprowadzonych  zajęć  dydaktyczno‐wyrównawczych  z  i  
w klasach I‐III LO ‐12h‐ 20%; 

 g pLiczba  odzin  rzeprowadzonych  zajęć  dydaktyczno‐wyrównawczych  z  historii  
w klasach I‐III LO‐ 12h‐20%; 

 Liczba  godzin  przeprowadzonych  zajęć  dydaktyczno‐wyrównawczych  z  WOS        
w klasach I‐III LO ‐12h ‐20%. 

 
7.2 ZADANIE 2. KOŁA NAUKOWE DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH 

  działaniu  tym  przeznaczonym  dla  uczniów  szczególnie  uzdolnionych    w  nauce 
ontynuowano zajęcia przez cały I kwartał 2013. W zajęciach uczestniczy: 
W
k
 

Tabela 6. 
Gimnazjum  Liceum  Razem 

 
Liczba uczniów 
uczestniczących 
w zajęciach dla 
czniów u
zdolnych 

12  92,0%  27  93,10%  39  92,86% 

 
1. Głównym  celem  zajęć  jest:  wsparcie  dla  uczniów  zdolnych,  którzy  swoją  wiedzą 

wykraczają poza program nauczania a także kształtowanie umiejętności podwajające 
na  sprawne  i  skuteczne  przygotowanie  się  do  konkursów  i  olimpiad.  Zajęcia 
prowadzone  są  aktywizującymi  metodami  w  godzinach  popołudniowych, 
dostosowane  do  potrzeb  i  oczekiwań  uczestników  zgodnie  z  harmonogramem.  Na 
wszystkich  zajęciach  prowadzone  są  :  dzienniki  zajęć,  listy  obecność,    które  po 
każdym  miesiącu  realizacji  są  sprawdzane  przez  sp.ds  monitoringu  i  ewaluacji 
projektu w celu rozliczenia frekwencji na zajęciach pozalekcyjnych.  

 
1. W ramach  tego zadania w okresie od 02.09.2013 do 31.12.2013r. przeprowadzono 

zgodnie  z  planem  i  harmonogramem 96  godzin  zajęć    pozalekcyjnych  dla  uczniów 
zdolnych  ,  czyli 15,78 % zajęć przewidzianych w całym projekcie w  tym działaniu. 
Uczniowie  biorący  udział w  zajęciach mieli  zapewnione  pomoce  dydaktyczne  oraz 
programy multimedialne. 
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Osiągnięte wskaźniki 

 
   

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć z matematyki dla uczniów uzdolnionych 
matematycznie‐ 24h‐ 15,79%; 

 Liczba godzin przeprowadzonych zajęć z  informatyki dla uczniów uzdolnionych 
w zakresie informatyki – 24h – 15,79%; 

 Liczba  godzin  przeprowadzonych  zajęć  z  j.  angielskiego  dla  uczniów 
uzdolnionych językowo – 24h‐ 15,79%; 

   uczniów Liczba  godzin  przeprowadzonych  zajęć  z  j.  niemieckiego  dla
uzdolnionych językowo ‐24h‐ 15,79%; 

 Liczba przeprowadzonych wewnątrzszkolnych konkursów – 8 ‐ 200%. 
 
3   E7.      ZADANI  3.  ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE  ROZWIJAJĄCE  I  KOŁA NAUKOWE 

 
1. W  zadaniu  tym  przeznaczonym  dla  uczniów  pragnących  rozwijać  swoją  wiedzę, 

umiejętności  i pasje   kontynuowano zajęcia przez cały  I kwartał 2013. W zajęciach 
uczestniczy: 

 
Tabela 7. 

Gimnazjum  Liceum  Razem 
 

Liczba uczniów 
uczestniczących 
 zajęciach w

rozwijających 
14  100%  45  86,5%  59  89,39 

 
1. Głównym  celem  zajęć  jest:  rozwój  zainteresowań,  pasji  i  talentów    oraz  zdobycie 

przez uczniów umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie oraz ich praktyczne 
wykorzystywanie  w  codziennych  sytuacjach.  Zajęcia  prowadzone  metodami 
aktywizującymi  w godzinach popołudniowych, dostosowane do potrzeb i oczekiwań 
uczniów  zgodnie  z  harmonogramem.  Na  wszystkich  zajęciach  na  bieżąco 
prowadzone  są:  dzienniki  zajęć,  listy  obecność,  które  są  na  bieżąco  sprawdzane 

m oprzez sp.ds  onit ringu i ewaluacji.  
 
2. W  ramach  tego  zadania  w  okresie  sprawozdawczym  przeprowadzono  zgodnie                  

z planem 144 godziny zajęć, czyli 15,78 % zajęć przewidzianych w całym projekcie          
w  tym  działaniu.  Uczniowie  biorący  udział  w  zajęciach  mieli  zapewnione  pomoce 
dydaktyczne oraz programy multimedialne dla poszczególnych przedmiotów. 

 
Osiągnięte wskaźniki 

 Liczba  godzin  przeprowadzonych  zajęć  rozwijających  przyrodniczo‐
turystycznych ‐12h – 15,79%; 
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Liczba godzin przeprowadzonych zajęć rozwijających  z fizyki – 12h – 15,79%; 

 
 Liczba godzin przeprowadzonych zajęć rozwijających  z fizyki ‐12h ‐15,79%; 
Liczba godzin przeprowadzonych zajęć rozwijających  filmowych ‐12h‐ 15,79%; 

 Liczba godzin przeprowadzonych zajęć rozwijających   z    j. ukraińskiego – 245h‐
15,79%; 

 Liczba  godzin  przeprowadzonych  zajęć  rozwijających    plastycznych‐  36h‐ 
15,79%; 

 Liczba godzin przeprowadzonych zajęć rozwijających  wokalno‐tanecznych‐ 36h‐ 
15,79%; 

7.     ZADANIE 4.  INDYWIDUALNE WSPARCIE  PSYTCHOLOGA i TERAPEUTY 
 
1. Ze  specjalistycznego  wsparcia  psychologa  i  terapeuty    mogą  korzystać  wszyscy 

uczniowie  uczestniczący w  projekcie, w  szczególności  uczniowie  mający  problemy             
w  nauce,  szczególnie  uzdolnieni,  uczniowie  o  niskiej  motywacji  i  pewności  siebie,           
z  trudności adaptacyjnych związanych ze zmianą środowiska edukacyjnego, w  tym 
związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą itp. 

4 

 
Osiągnięte wskaźniki 

 
 

 Liczba uczniów objętych  wsparciem psychologicznym‐ 16 (7dz/9ch) – 17,78
3

  

%; 
 %;  Liczba uczniów objętych  wsparciem terapeutycznym – 13 (4dz/9ch)‐ 108,3
Liczba godzin przeprowadzonego wsparcia psychologicznego ‐36h‐ 15,79%

 Liczba godzin przeprowadzonego wsparcia terapeutycznego ‐24h‐15,79%. 
 
7.5            INNEWSKAŹNIKI 

 Liczba  uczniów  korzystających  z  nowoczesnych  pomocy  dydaktycznych  oraz 
 

uczestnicząc w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem nowych form i metod 
oraz ICT‐ 141 (77dz/64ch)‐ 108,46%; 

 Liczba przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć 
w oparciu o nowe formy, metody oraz z wykorzystaniem ICT – 1 ‐100%; 

 Liczba nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniu w zakresie prowadzenia zajęć 
CT  –  25  (19k/6m)‐ w  oparciu  o  nowe  formy, metody  oraz  z  wykorzystaniem  I

104,17%; 
 Liczba spotkań informująco‐promujących  projekt – 1 ‐ 50%; 

 
Ogółem w okresie od 1.09.2013 do 31.12.2013 r. 

przeprowadzono 672 godzin zajęć pozalekcyjnych w tym: 
 

 nawczych; 432 godziny zajęć dydaktyczno‐wyrów
 96 godzin zajęć dla uczniów zdolnych; 
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144 godziny zajęć rozwijających i kół n
36 godziny wsparcia psychologicznego

 24 godziny wsparcia terapeutycznego. 

a
 ; 

 
8. MONITORING DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH 
 

8.1 Monitoring działań projektowych jako element niezbędny w zarządzaniu projektem 
był  prowadzony  w  celu  zapewnienia  prawidłowej  jego  realizacji.  Systematyczne                
i  ciągłe  zbieranie  informacji  pozwoliło  na  koordynowanie  i  korygowanie  działań  , 
dostosowując  je  do  zmieniającego  się  tempa  projektu  i  zmian,  których  nie 
przewidziano  na  etapie  planowania.  Prowadzenie  obserwacji  zajęć,  rozmowy  z 
prowadzącymi  zajęcia,  rozmowy  z  uczestnikami  zajęć    pozwalało  na  uzyskanie 
zwrotnej informacji oraz na szybką reakcję naprawczą lub usprawniającą. Przebieg 
cyklu  dydaktycznego  był  dokumentowany  przez  nauczycieli  w  dziennikach  zajęć 

poprzez dodatkowych, a  frekwencja była sprawdzana  podpisanie przez uczestnika 
listy obecności.  

8.2 Od początku realizacji projektu nie doszło do rezygnacji z udziału w projekcie, ani 
też do zakończenia udziału przez żadną z osób uczestniczących w projekcie. Stopień 
realizacji ww. wskaźników jest monitorowany na bieżąco i jest zgodny z wnioskiem 
o  dofinansowanie.  Wskaźniki,  dla  których  stopień  realizacji  został  jeszcze  nie 
niewykazany  zostanie  przedstawiony  w  kolejnym  sprawozdaniu,  gdyż  dane 
dotyczące  tych  wskaźników  są  zaplanowane  na  okres  późniejszy.  Poziom  
założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników ocenia się jako zadowalający  
Należy  bowiem  wziąć  pod  uwagę,  iż  w  przedstawioną  wartość  liczbową  nie 
przedstawiono  jeszcze  wskaźników    zaplanowanych  o  osiągnięcia  w  późniejszym 
okresie  rozliczeniowych  (  np.  wyniki  egzaminu  zewnętrznego  gimnazjalnego                     
i  maturalnego , wycieczki, biwaki, rajdy rowerowe ect.).  

 
8.3 Najwyższy  poziom wskaźnika  odnotowano do  zajęć  dydaktyczno‐wyrównawczych 

108,46%. Powyższe jest wynikiem zainteresowania uczniów zajęciami oraz uczniów 
mających problemy w nauce.  

 
 9.  ORGANIZACJA, PROWADZENIE BIURA ORAZ ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 

 
1. Przez cały okres sprawozdawczy zespół pracował w pełnym składzie. Odbywały się 

cykliczne spotkania zespołu zarządzającego  (łącznie pięć). Ze  spotkań sporządzane 
są protokoły i listy obecności. 

 
2. Systematycznie monitorowane są działania z zakresu promocji i rekrutacji  projektu. 

W  tym  celu  opracowano  Regulamin  Rekrutacji  i  Uczestnictwa  w  Projekcie                       
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w okresie od 02.09.2013r. do 30.09.2013r.  
 

3. Na bieżąco prowadzona była kampania promocyjna projektu. W tym celu informacja 
na temat realizowanego projektu oraz o uzyskanym wsparciu z EFS w ramach POKL 
została  zamieszczona  na  stronie  internetowej  szkoły:  www.szkolazdumka.pl.                      
w gazecie Goniec Bartoszycki. Ponadto zostały wykonane plakaty, ulotki oraz tablica 
zewnętrzna  podświetlana,  która  została  umieszczona  w  widocznym  miejscu  przy 
wejściu do budynku szkoły.  

 
4. Na  drzwiach  we  wszystkich  pomieszczeniach,  w  których  odbywają  się  zajęcia 

pozalekcyjne  zamieszczone  są  tabliczki  format  A4  z  informacją    o  realizowanym 
projekcie  oraz  o  uzyskanym  wsparciu  z  EFS  w  ramach  POKL.  W  celu  promocji 
projektu  zorganizowano  również  w  dniu  27.10.2013r.  spotkanie  informująco‐ 
promujące  projekt,  w  którym  udział  wzięli  uczniowie  szkoły,  rodzice  uczniów,  
władze  samorządowe.  Ze  spotkania  została  sporządzona  lista  obecności  i  nagrany 
krótki film. Poza zatrudnieniem personelu oraz kampanii promocyjno‐rekrutacyjnej 
prz gotowano również biuro projektu. Uruchomiono rachunek bankowy, zakupiono y
materiały biurowe.  

 
5. Zespół zarządzający na bieżąco monitoruje projekt. W tym celu po każdym miesiącu 

realizacji  projektu  zbierane  i  sprawdzane  są  dzienniki  zajęć  i  listy  obecności. 
Potwierdzenie  wykonania  zadań  zespół  zarządzający  dokonuje  na  postawie 
przedstawionych  list  obecności,  dzienników  zajęć,  rachunków,  sprawozdań                       
z  przeprowadzonych  zajęć  i  protokołów  odbioru  wykonania  zadań  podpisanym 
przez obie strony Wykonawcy i Zleceniodawcy.   

 
6. Opracowano  i  przygotowano  system  księgowy  pod  kątem  wymogów  PO  KL, 

dokumentację  pracowniczą  czas  i  harmonogram  pracy  wszystkich  Wykonawców 
zajęć  (harmonogram  godzin  zajęć  pozalekcyjnych  został  przesłany  do wiadomości 
opiekunowi projektu. 

 
7. W  niniejszym  okresie  sprawozdawczym  na  podstawie  przeprowadzonego 

postępowania  o  zamówienie  publiczne  prowadzone  w  oparciu  o  przepisy  ustawy              
z  dnia  29.01.2004  r.  prawo  zamówień  publicznych  realizowane  były  działania 
związane  z  zatrudnieniem  personelu  do  prowadzenia  zajęć  pozalekcyjnych  oraz 
niezbędnych  pomocy  dydaktycznych  i  sprzętu.  Wszystkie  pomoce  dydaktyczne 

http://www.szkolazdumka.pl/
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wykorzystywane podczas zajęć. 
 

. Zarządzanie  projektem  przebiega  zgodnie  z  planem.  Utrzymywany  jest  kontakt                8
z osobami prowadzącymi zajęcia oraz z opiekunem projektu. 

. W projekcie przestrzegana jest  zasada równości szans kobiet i mężczyzn. 
 
9
 
PODSUMOWANIE 

 
Przystępując  do  realizacji  projektu  Zespół  Szkół  z  UJN w  Górowie  Iławeckim    założył 
sobie  cele,  które  dotyczyły  z  jednej  strony  wyrównania  szans  edukacyjnych  uczniów 
napotykających  na  problemy  edukacyjne,  z  drugiej  zaś  strony  –  wzmacniania 
kompetencji  kluczowych  w  trakcie  procesu  nauczania.  W  ramach  projektu  uczniowie 
uczestniczą  w  kompleksowych  zajęciach  dodatkowych  realizowanych  w  godzinach 
popołudniowych. Uczestnikom projektu zapewniono odpowiednie warunki kształcenia 
oraz dostęp do niezbędnych materiałów dydaktycznych. O  słuszności podjętych  zadań  
w ramach projektu świadczą pozytywne opinie uczestników.  

 
 
 

ktu  
Sporządził:  
koordynator proje 
 Renata Gąsiorek  
 
Górowo Iławeckie, 3 stycznia 2014roku 


