PROJEKT „SZKOŁA INSPIRACJI”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym rozpoczyna realizację projektu „Szkoła
inspiracji”. Będzie on realizowany w okresie od 01.09.2014 roku do 30.06.2015 roku.
Udział w projekcie jest bezpłatny!

W dniu 5 września o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców
dzieci zainteresowanych udziałem w projekcie.

Grupą docelową projektu jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym oraz jej
uczniowie i uczennice. Zrekrutowanych zostanie minimum 88 uczniów z klas I – VI, w tym 58
uczennic.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie jakości i podniesienie

atrakcyjności oferty

edukacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym poprzez wdrożenie
programu rozwojowego ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych wśród
minimum 88 uczniów (58 kobiet), w okresie od IX.2014 do VI.2015.
W ramach projektu przewidziano następujące zajęcia pozalekcyjne:


Rozwijające zajęcia językowe:

ABC dziennikarstwa – 34 godziny lekcyjne x 1 grupa szkoleniowa
Mały recytator – 34 godziny lekcyjne x 2 grupy szkoleniowe
Przyroda po angielsku – 34 godziny lekcyjne x 1 grupa szkoleniowa
Śpiewam po angielsku – 34 godziny lekcyjne x 2 grupy szkoleniowe
Zajęcia z języka niemieckiego - 34 godziny lekcyjne x 1 grupa szkoleniowa


Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne:

Ścisły umysł – 34 godziny lekcyjne x 2 grupy szkoleniowe


Zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze:

Mały ekolog - 34 godziny lekcyjne x 1 grupa szkoleniowa
Szkolna stacja meteo – 34 godziny lekcyjne x 1 grupa szkoleniowa


Zajęcia rozwijające kompetencje artystyczne:

Nauka gry na gitarze - 34 godziny lekcyjne x 1 grupa szkoleniowa
Zajęcia plastyczne - 34 godziny lekcyjne x 2 grupy szkoleniowe

Zajęciach tanecznych - 34 godziny lekcyjne x 2 grupy szkoleniowe


Specjalistyczne zajęcia z psychologiem

Zajęcia indywidualne – 34 godziny lekcyjne na 1 ucznia


Specjalistyczne zajęcia z logopedą

Zajęcia indywidualne – 34 godziny lekcyjne na 1 ucznia

Rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie od 8 do 12 września 2014 roku.
Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą byd wyłącznie osoby, które:
- Spełnią kryterium dostępu do projektu tj. posiadają status ucznia lub uczennicy klasy I-VI
Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym, mieszczącej się w województwie
podkarpackim.
oraz
- W zależności od formy wsparcia, z której chcą skorzystad w ramach projektu, spełnią
kryteria dostępu na poszczególne rodzaje zajęd rozwijających oraz specjalistycznych.
Kryteria dostępu, które na etapie rekrutacji uczeo/uczennica musi spełnid chcąc
zakwalifikowad się na poszczególne zajęcia w ramach projektu:
a) Zajęcia rozwijające z języka polskiego:
- w zajęciach dziennikarskich ABC dziennikarstwa - uczniowie/uczennice klas IV – VI, którzy
osiągnęli w roku szkolnym 2013/2014 ocenę dobry i powyżej z języka polskiego (weryfikacja
na podstawie kserokopii świadectwa),
- w zajęciach recytatorskich Mały recytator - uczniowie/uczennice klas II – VI, którzy osiągnęli
w roku szkolnym 2013/2014 ocenę dobry i powyżej z języka polskiego lub posiadają ocenę
opisową wskazującą na dobre wyniki z języka polskiego (weryfikacja na podstawie kserokopii
świadectwa
w przypadku uczniów z klas V i VI lub oceny opisowej w przypadku uczniów z klas II, III i IV).
b) Zajęcia rozwijające z języka angielskiego:
- w zajęciach Przyroda po angielsku - uczniowie/uczennice klas IV – VI, którzy osiągnęli w
roku szkolnym 2013/2014 ocenę dobry i powyżej z języka angielskiego (weryfikacja na
podstawie kserokopii świadectwa),
- w zajęciach Śpiewam po angielsku - uczniowie/uczennice klas II-VI, którzy osiągnęli w roku
szkolnym 2013/2014 ocenę dobry i powyżej z języka angielskiego (weryfikacja na podstawie
kserokopii świadectwa).

c) Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego:
- w zajęciach z Języka niemieckiego - uczniowie/uczennice klas IV-VI, którzy osiągnęli w roku
szkolnym 2013/2014 ocenę dobry i powyżej z języka polskiego lub posiada ocenę opisową
wskazującą na dobre wyniki z języka polskiego (weryfikacja na podstawie kserokopii
świadectwa w przypadku uczniów z klas V i VI lub oceny opisowej w przypadku uczniów z klas
IV) i języka angielskiego (weryfikacja na podstawie kserokopii świadectwa).
d) Zajęcia rozwijające matematyki i przyrody:
- w zajęciach Ścisły umysł - uczniowie/uczennice klas II-VI, którzy osiągnęli w roku szkolnym
2013/2014 ocenę dobry i powyżej z matematyki (weryfikacja na podstawie kserokopii
świadectwa w przypadku uczniów z klas V i VI) lub posiadają ocenę opisową wskazującą na
dobre wyniki z matematyki i przyrody (weryfikacja na podstawie kserokopii oceny opisowej
w przypadku uczniów z klas II, III i IV),
- w zajęciach Mały ekolog - uczniowie/uczennice klas II-III, którzy posiadają ocenę opisową
wskazującą na dobre wyniki z matematyki i przyrody (weryfikacja na podstawie kserokopii
oceny opisowej),
- w zajęciach Szkolna stacja meteo - uczniowie/uczennice klas IV-VI, którzy osiągnęli w roku
szkolnym 2013/2014 ocenę dobry i powyżej z przyrody (weryfikacja na podstawie kserokopii
świadectwa w przypadku uczniów z klas V i VI) lub posiadają ocenę opisową wskazującą na
dobre wyniki z matematyki i przyrody (weryfikacja na podstawie kserokopii oceny opisowej
w przypadku uczniów z klas IV).
e) Zajęcia specjalistyczne z logopedą:
- w Zajęciach Logopedycznych - uczniowie/uczennice klas I-III, którzy posiadają wady
wymowy (weryfikacja na podstawie opinii wychowawcy o występujących wadach wymowy).
f) Zajęcia artystyczne:
- w zajęciach muzycznych Nauka gry na gitarze - uczniowie/uczennice klas IV-VI, którzy po
przystąpieniu do testu sprawdzającego predyspozycje uzyskają minimum 20 pkt. z 40
możliwych do zdobycia,
- w Zajęciach plastycznych - uczniowie/uczennice klas I-VI, którzy po przystąpieniu do
konkursu plastycznego uzyskają minimum 20 pkt. z 40 możliwych do zdobycia,
- w Zajęciach tanecznych - uczniowie/uczennice klas I-VI, którzy po przystąpieniu do testu
sprawdzającego predyspozycje uzyskają minimum 20 pkt. z 40 możliwych do zdobycia,
g) Zajęcia specjalistyczne z psychologiem:

- w Zajęciach z psychologiem - uczniowie/uczennice klas I-VI, którzy wykazują trudności
wychowawcze (weryfikacja na podstawie opinii wychowawcy o występujących negatywnych
postawach zachowania).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

W najbliższym czasie na stronie internetowej szkoły zamieszczony zostanie regulamin
rekrutacji i udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

