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Projekt realizowany przez Gminę Projekt realizowany przez Gminę 
Smyków na podstawie umowy podpisanej Smyków na podstawie umowy podpisanej 

z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju 
Regionalnego w KielcachRegionalnego w Kielcach

 współfinansowany ze środków  współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu SpołecznegoEuropejskiego Funduszu Społecznego



Priorytet IX.Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji  Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach,w regionach,

  
Działanie 9.1.Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych  Wyrównywanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej jakości usług i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych w systemie oświaty,edukacyjnych w systemie oświaty,

  Poddziałanie 9.1.2Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans  Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 
jakości usług edukacyjnych Programu jakości usług edukacyjnych Programu 

Operacyjnego Kapitał LudzkiOperacyjnego Kapitał Ludzki



Projekt będzie realizowany Projekt będzie realizowany 
przez 2 lata szkolne przez 2 lata szkolne 2010/2011 2010/2011 

i 2011/2012i 2011/2012
od 01.09.2010r. do 31.07.2012rod 01.09.2010r. do 31.07.2012r..

Budżet projektu – 658 810,00 złBudżet projektu – 658 810,00 zł



Charakterystyka projektuCharakterystyka projektu

Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne 
dla uczniów, które pozwolą im dla uczniów, które pozwolą im 
zgłębiać wiedzę oraz nabywać zgłębiać wiedzę oraz nabywać 

nowe umiejętnościnowe umiejętności



Celem projektuCelem projektu    jest z zmniejszenie jest z zmniejszenie 
dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 
uczniów uczęszczających do szkół z terenu uczniów uczęszczających do szkół z terenu 
Gminy Smyków w stosunku do osiągnięć Gminy Smyków w stosunku do osiągnięć 

uczniów z województwa świętokrzyskiego.uczniów z województwa świętokrzyskiego.



Cele szczegółowe:
- doskonalenie umiejętności porozumiewania się 
językiem obcym,
- wzrost kompetencji komputerowych, 
- pogłębianie wiedzy z zakresu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, historii, 
- nabycie umiejętności planowania własnej ścieżki 
edukacyjnej,
- uczenie aktywnego wypoczynku oraz podnoszenie 
sprawności fizycznej,
- wycieczki edukacyjne po regionie świętokrzyskim 
   pt. „Świętokrzyskie jakie cudne”,
- pomoc uczniom w pokonywaniu barier z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy.



Wsparciem objętych zostało : 
166 dzieci i młodzieży 
ze Szkół Podstawowych 

w Królewcu i w Miedzierzy 
oraz Gimnazjum w Miedzierzy 

(83 dziewczynki i 83 chłopców). 



Grupy doceloweGrupy docelowe
Do grup wyrównujących zakwalifikowani zostali Do grup wyrównujących zakwalifikowani zostali 

uczniowie o średniej poniżej 3,0 na podstawie wskazań uczniowie o średniej poniżej 3,0 na podstawie wskazań 
wychowawcy lub grona pedagogicznego. wychowawcy lub grona pedagogicznego. 

W zajęciach rozwijających biorą udział uczniowie W zajęciach rozwijających biorą udział uczniowie 
  szkół podstawowych oraz  gimnazjum na podstawie szkół podstawowych oraz  gimnazjum na podstawie 

rekomendacji nauczyciela przedmiotu, opinii rekomendacji nauczyciela przedmiotu, opinii 
wychowawcy oraz średniej ocen nie niższej niż 4,0wychowawcy oraz średniej ocen nie niższej niż 4,0



Rodzaje zajęćRodzaje zajęć
• Zajęcia językowe (język angielski i niemicki),Zajęcia językowe (język angielski i niemicki),
• Zajęcia komputerowe, Zajęcia komputerowe, 
• Zajęcia rozwijające z zakresu przedmiotów Zajęcia rozwijające z zakresu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych, historii,matematyczno-przyrodniczych, historii,
• Zajęcia wyrównujące wiedzę uczniów z zakresu Zajęcia wyrównujące wiedzę uczniów z zakresu 

matematyki, języka polskiego, geografii, chemii, matematyki, języka polskiego, geografii, chemii, 
biologii, fizyki, przyrody, biologii, fizyki, przyrody, 

• Warsztaty psychologiczne z zakresu zwalczania Warsztaty psychologiczne z zakresu zwalczania 
stresu, agrezji,stresu, agrezji,

• Doradztwo edukacyjno-zawodowego dla Doradztwo edukacyjno-zawodowego dla 
gimnazjalistów,gimnazjalistów,

• Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów 
„„Na sportowo i wesoło”Na sportowo i wesoło”



Zajęcia z geografii w Gimnazjum w Miedzierzy



Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej



Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla gimnazjalistów



Zajęcia sportowo-rekreacyjne
 z wykorzystaniem zakupionego sprzętu 

gimnastycznego 



Pierwsze szkolenia z udzielania 
I-szej pomocy



W ramach projektu zakupiono sprzęt taki jak: 
tablice interaktywne, laptopy, mikroskopy, 

radioodtwarzacze dla każdej szkoły 
na łączną kwotę ok. 40.000,00zł. 



Szereg pomocy naukowych tj.: preparaty 
roślinne, układy słoneczne, tablice sucho 
ścieralne, programy multimedialne, gry 

planszowe, globusy, stacje pogody, plansze, 
podręczniki, ćwiczenia oraz wiele innych 

na łączną kwotę ok. 6.000,00zł.



Na zajęcia sportowo-rekreacyjne zakupiono: 
piłki do siatkówki, kosza, piłki ręcznej, 

nożnej, rakietki i piłeczki do tenisa,
zestaw gimnastyczny, drabinki, poręcze, 

zestawy treningowe, stopery,
wiele innych na łączną kwotę ok. 6.000,00zł



  

Montaż tablic interaktywnych.



Pierwszy wyjazd edukacyjny z cyklu 
„Świętokrzyskie jakie cudne” do Sandomierza

Wąwóz Królowej Jadwigi



Podziemna trasa turystyczna w Sandomierzu



Lekcja historii w Zbrojowni rycerskiej



Planowane wyjazdy edukacyjne 
„Świętokrzyskie jakie cudne” w roku 2011 i 2012.

- wycieczka do Bodzentyna (ruiny zamku biskupów), 
Nowej Słupi (muzeum hutnictwa), na Święty Krzyż, Świętą 
Katarzynę,
- Chęciny (ruiny zamku), Tokarnia (muzeum wsi 
kieleckiej), Jaskinia Raj i Jędrzejowa (muzeum zegarów),
- Oblęgorek, Kielce (Kadzielnia, Dolina Gada, Karczówka),
-Skarżysko-Kamienna (muzeum Orła Białego), Wąchock, 
Zagnańsk (dąb Bartek)  
- Krzemionki opatowskie (rezerwat przyrody), Bałtów 
(Jura Park)
- Ujazd (zamek Krzyżtopór), Kurozwęki (ZOO)
- Busko-Zdrój (park zbrojowy), Pacanów.



Zapewniony jest transport uczestników Zapewniony jest transport uczestników 
projektu oraz posiłek w formie słodkiej projektu oraz posiłek w formie słodkiej 

bułki i sokubułki i soku  

W okresie od października do grudnia 2010 
w ramach projektu skonsumowano 2.902 sztuk 

bułek i soków.

 Przejechano 2.700 kilometrów trasy przewozu 
 wszystkich uczestników zajęć.



Dodatkowe informacje na temat projektu Dodatkowe informacje na temat projektu 
można uzyskać w biurze projektu, można uzyskać w biurze projektu, 

które znajduje się w Urzędzie Gminyktóre znajduje się w Urzędzie Gminy
 lub na stronie :  lub na stronie : www.smykow.plwww.smykow.pl

                                  
                                  Dziękuję za uwagę
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