
realizowany jest przez 
Gminę Stepnica / 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stepnicy 
i Szkołę Podstawową w Racimierzu 

– współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

(Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne 
oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM).

PROJEKT

W drodze do sukcesu



Głównym celem projektu jest podniesienie podstawowych 
umiejętności oraz kompetencji o kluczowym znaczeniu 

dla kontynuowania edukacji poprzez 
wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości 
oferty edukacyjnej na zajęciach pozalekcyjnych. 

Skierowany jest do wszystkich uczniów i uczennic 
szkół Gminy Stepnica oraz do nauczycieli pracujących w tych szkołach.

Realizacja od VIII 2018r. do VI 2020r.

Osoby deklarujące uczestnictwo w zajęciach 
realizowanych w ramach projektu, 

muszą być mieszkańcami Gminy Stepnica.
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Uczestnikiem projektu może zostać 
każdy uczeń / uczennica, 

który z własnej inicjatywy, 
za zgodą rodziców/opiekunów, 

zainteresuje się nabywaniem nowych umiejętności,
rozwijaniem zainteresowań

i podnoszeniem ogólnego poziomu wykształcenia.

Rekrutacja - w Szkole Podstawowej w Stepnicy 
oraz w Szkole Podstawowej w Racimierzu 

– na początku roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020
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Rekrutacja
Zgodnie z założeniami projektu i regulaminem rekrutacji – chcąc być
uczestnikiem projektu uczeń jest zobowiązany do wypełnienia
ankiety rekrutacyjnej. Rekrutacji dokonuje komisja. Wybór
uczestników projektu będzie odbywał się w oparciu o:
- motywację i chęć do pracy w zespole – dla małych projektów 
edukacyjnych,
- rodzaj zainteresowań, motywację do uzyskiwania wyższych ocen –
dla zajęć przedmiotowych, 
- wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wyniki w nauce i 
wskazania nauczycieli wychowawców – dla zajęć specjalistycznych,
W zajęciach z doradcą edukacyjno-zawodowym uczestniczyć będą
wszyscy uczniowie, a zajęcia prowadzić będą wychowawcy klas i
doradca zawodowy.
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c.d. Rekrutacja
Osoby, które nie zostały zakwalifikowane, zostaną umieszczone
na liście rezerwowej.
W przypadku zakwalifikowania się zbyt małej liczby osób
zostanie ogłoszona rekrutacja dodatkowa, podczas której
pominięte zostaną kryteria pierwszeństwa.

Od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w
projekcie, zobowiązane są do podpisania:
a/ deklaracji uczestnictwa,
b/ pokwitowania pobrania materiałów,
c/ oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami określonymi w
regulaminie rekrutacji.
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W projekcie dla uczniów / uczennic zaplanowano:

- zajęcia rozwiązywania problemów badawczych metodą projektu 
edukacyjnego zwiększające u uczniów świadomość uczenia się
i kreatywność;

- zajęcia rozwijające zainteresowania w obszarze przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych oraz języka obcego;

- zajęcia informatyczne w obszarze programowania; 

- zajęcia specjalistyczne (wyrównawcze, logopedyczne i korekcyjne);

- zajęcia z doradztwa zawodowego.
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W ramach projektu odbędą się również:

- cztery Festiwale Nauki Szkolnej;
- dwa konkursy z programowania;

- wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik;
- wyjazdy na Naukową Zieloną Szkołę.
Sale lekcyjne zostaną doposażone w niezbędne pomoce
dydaktyczne do prowadzenia zajęć metodą eksperymentów
i doświadczeń oraz w narzędzia technologii informacyjno-
komunikacyjnych.
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W ramach projektu również:

Nauczyciele otrzymają wsparcie w postaci szkoleń z zakresu
- wykorzystania nowoczesnych technologii na zajęciach
dydaktycznych;
- innowacyjnych metod nauczania w tym doświadczeń i
eksperymentów z uwagą na prowadzenie zajęć dla uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli.
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W ramach projektu również:

Sale lekcyjne w obu szkołach zostaną doposażone w:
- pomoce dydaktyczne niezbędne w klasopracowniach 
matematyki, przyrody, biologii, chemii i fizyki, w tym
do prowadzenia zajęć metodą eksperymentów i doświadczeń;
- sprzęt i narzędzia TIK (technologii informacyjno-
komunikacyjnych).
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Zadania roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów / uczennic:

Zadanie 1. Realizacja małych projektów edukacyjnych
rozwijających umiejętność uczenia się, kompetencje
matematyczne, przyrodnicze i społeczne.
S.P. Stepnica: 18 grup po 6 osób (9 grup w pierwszym i 9 grup w
drugim semestrze).
Zajęcia popołudniowe dla klas I-III, IV-VIII i III gimnazjum - mające
na celu wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce. Odbywać
się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez 10 tygodni.
Uczestnicy otrzymają ciepły posiłek. Jeden uczeń może
uczestniczyć max. w 2 projektach. Zajęcia odbywać się będą w
terminach: wrzesień – grudzień 2018r. oraz styczeń – czerwiec
2019r.
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Zadanie 2. Organizacja i realizacja kółek zainteresowań,
warsztatów i laboratoriów - Szkolne Koła Naukowe.
S.P. Stepnica: 12 grup po 8 osób.
Zajęcia popołudniowe dla klas IV-VIII i III gimnazjum.
Utworzone zostaną cztery grupy na zajęcia z matematyki, trzy
grupy na zajęcia z języka obcego, dwie grupy na zajęcia z biologii
oraz po jednej grupie na zajęcia z przyrody, chemii i fizyki.
Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo przez
30 tygodni w roku szkolnym. Uczestnicy otrzymają ciepły posiłek.
Zajęcia odbywać się będą w terminie wrzesień 2018r. – czerwiec
2019r.
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Zadanie 3. Realizacja dodatkowych zajęć informatycznych
z programowania. „Kodowanie na ekranie”
S.P. Stepnica: 9 grup po 8 osób.
Zajęcia dla klas I-V. Odbywać się będą w wymiarze 1 godziny
tygodniowo przez 30 tygodni, w terminie wrzesień 2018r. –
czerwiec 2019r. Zajęcia będą ujęte w planie lekcji.
Zajęcia z podstaw programowania. Uczniowie będą uczyć się m.in:
podstawowej umiejętności kodowania, zrozumienia logicznej
kombinacji kodu, twórczego myślenia, logiki, pracy indywidualnej i
grupowej, systematyczności i koncentracji, rozwiązywania
problemów, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego
korzystania z TIK.
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Zadanie 4. Realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
S.P. Stepnica
- zajęcia ”Czytam, piszę i liczę” dla uczniów  klas I-III
6 grup po min. 3U = 18U; 
-zajęcia logopedyczne i korekcyjne dla klas I-VIII i III gimnazjum. 6 
grup po min. 3U 
Zajęcia popołudniowe odbywać się będą w wymiarze 1 godziny 
tygodniowo przez 30 tygodni w roku szkolnym. Uczestnicy 
otrzymają ciepły posiłek.  Zajęcia odbywać się będą w terminie 
wrzesień 2018r. – czerwiec 2019r. 
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Zadanie 5. Realizacja wyjazdów edukacyjnych, w tym 7-dniowa
Naukowa Zielona Szkoła (czerwiec 2019) oraz 4-dniowa
wycieczka do Warszawy (2 grupy po 40 osób - maj 2019 i 2 grupy
po 40 osób - maj 2020).
7-dniowy wyjazd (dla 100 uczniów) połączony będzie z badaniem
przyrody i odkrywaniem śladów procesów, jakie zaszły w
przeszłości.
Podczas wycieczek do Warszawy zaplanowano zwiedzanie Centrum
Nauki Kopernik, zwiedzanie Muzeum Techniki, Muzeum Powstania
i ZOO. Po powrocie Uczestnicy będą mieli za zadanie wykonać
pracę w dowolnej formie na temat wycieczki, np. album zdjęć,
sprawozdanie, itp.
Udział w wycieczkach uzależniony będzie od aktywności i
postępów w nauce w czasie trwania projektu.
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Zadanie 6. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego,
obejmującego ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania
poszczególnych zawodów.
Zadanie dla wszystkich uczniów od klas I-III, IV-VIII i III klasy
gimnazjum. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 1 godziny
miesięcznie w terminie wrzesień 2018r. – czerwiec 2019r.
Prowadzący zajęcia będą mieli na uwadze wspieranie uczniów w
rozwoju osobowości, zainteresowań, umiejętności nabywania
wiedzy o zawodach.
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Zadanie 7. Realizacja doposażenia klasopracowni matematyki,
przyrody, biologii, chemii i fizyki dla dwóch szkół, w tym na
zajęcia doświadczeń i eksperymentów.

Zadanie 8. Realizacja doposażenia dwóch szkół w sprzęt i
narzędzia TIK do realizacji podstawy programowej i prowadzenia
zajęć edukacyjnych w projekcie.

Zadanie 9. Realizacja szkoleń doskonalących pracę nauczycieli z
wykorzystania narzędzi TIK na zajęciach dydaktycznych oraz
innowacyjnych metod pracy. Studia podyplomowe dla 2
nauczycieli.
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Wartość projektu 1 622 242,80 zł

Kwota dofinansowania 1 540 846,80 zł.
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Biuro projektu: ul. Krzywoustego 4, 
72-112 Stepnica.

Dziękuję za uwagę


