
 

Szanowni Państwo! 

W okresie od 01.09.2018r. do 30.06.2020r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Makowie realizowany 
będzie Projekt pn. „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy” nr RPMA.10.01.01-14-
a303/18 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Osi priorytetowej:  
X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci  i młodzieży; Poddziałanie: 
10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata  2014-2020 

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów z zakresu  TIK, nauk 

matematyczno-przyrod, języków obcych i umiejętności uniwersalnych: kreatywności, 

innowacyjności, pracy zespołowej w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, 

szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi u 869 uczniów 421 dziewczynek, 448 

chłopców uczęszczających do szkół położonych na terenie gminy miejsko–wiejskiej Skaryszew 

i wzrost kompetencji zawodowych u 125 nauczycieli  w tym u 106 nauczycielek   

i 19 nauczycieli  tych szkół. 

Cele szczegółowe: 

1) Zdobycie kwalifikacji językowych przez 80% (76dz i 73ch) uczestników zajęć z języka 

angielskiego  i niemieckiego, zakończonych egzaminem zewnętrznym potwierdzonych 

certyfikatem; 

2) Wzrost kompetencji i wiedzy u 80% uczniów zdolnych (180dz i 193ch ) przez zrealizowanie 

zajęć rozwijających z języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, fizyki, chemii, przyrody, 

koła przyrodniczo-geograficznego, informatyki z programowaniem, koła szachowego, podstaw 

programowania z elementami robotyki, umiejętności uczenia się; 

3) Wzrost kompetencji i wiedzy u 80% uczniów słabszych (76dz i 82ch) przez zrealizowanie 

zajęć wyrównujących z matematyka, języka angielskiego, niemieckiego, informatyki, fizyki, 

przyrody, zajęć matematyczno-przyrodniczych; 

4) Rozwinięcie u 80% ucz.(337dz i 359ch) właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na 

rynku pracy przez zrealizowanie zajęcia z przedsiębiorczości, akademii kompetencji 

kluczowych; 

5) Złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji u uczniów (37dz i 58ch) ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi w tym uczniów niepełnosprawnych z terapii pedagogicznej, zajęć 

logopedycznych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej; 

6) Rozwój u 90% nauczycieli (96K i 18M) kompetencji zawodowych przez zrealizowanie 

szkoleń; 



7) Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK; 

8) Doposażenie międzyszkolnych pracowni: 2 chemicznych, 1 fizycznej, 1 komputerowej. 

Cele szczegółowe projektu wpisują się w cele wykazane w RPO WM na lata 2014-2020 

przez: 

1) wzrost jakości edukacji ogólnej, 

2) niwelowanie nierówności w dostępie do edukacji, 

3) wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli 

4) wsparcie potencjału technologicznego szkół. 

Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równości szans. 

Planowanym efektem realizacji projektu jest spełnienie wskaźnika realizacji celu.             

W wyniku podjętych przez Gminę Skaryszew działań 869 uczniów przy wsparciu 

Europejskiego Funduszu Społecznego zdobędą specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz 

kompetencje kluczowe, która pozwoli im dobrze odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. 

Ponadto u 125 nauczycieli wzrosną kompetencje zawodowe. 

Wartość projektu ogółem             2 029 577,10 zł 

Wnioskowane dofinansowanie     1927 118,85 zł 

Wkład UE                                      1623 661,68 zł 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Wyższe kompetencje – lepsze 

perspektywy” dostępny jest w biurze projektu: Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew ul. Juliusza 

Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew II piętro pok.nr 24 i 25 oraz na  stronie  

www.bip.skaryszew.pl 

W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego będą prowadzone następujące zajęcia: 

 Zajęcia rozwijające z języka angielskiego 

 Zajęcia rozwijające z matematyki 

 Zajęcia rozwijające z przyrody 

 Zajęcia rozwijające – informatyka z programowaniem 

 Zajęcia rozwijające – podstawy z programowania z elementami robotyki 

 Zajęcia wyrównujące wiedzę z matematyki 

 Zajęcia logopedyczne 

 Zajęcia rewalidacyjne i terapia pedagogiczna 

 Akademia kompetencji kluczowych  

 Przedsiębiorczości  

W roku szkolnym 2018/2019 w działaniach realizujących zadania ww. projektu bierze udział 

109 uczniów 

https://bip.skaryszew.pl/wiadomosci/10549/wiadomosc/440981/zarzadzenie_nr_942018_burmistrza_miasta_i_gminy_skaryszew_z_dnia

