
CZ¸OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.

„Inwestujemy 
w edukacj´”

Jednym z g∏ównych priorytetów strategii lizboƒskiej jest inwestowanie w zasoby ludzkie, co w dalszym etapie ma 
doprowadziç do poprawy konkurencyjnoÊci obszaru gospodarczego UE. Aby móc to realizowaç, w pierwszym etapie 
europejskie systemy edukacji i nauczania muszà zostaç dostosowane do potrzeb spo∏eczeƒstwa opartego na wiedzy. W 
zwiàzku z tym, ˝e na terenach miejskich dzieci majà ∏atwiejszy dost´p do zaj´ç pozalekcyjnych, centrów kultury oraz 
bibliotek, wcià˝ widoczna jest ró˝nica w wykszta∏ceniu ludnoÊci z obszarów wiejskich w stosunku do ludności z 
obszarów miejskich.

W ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykszta∏cenia i kompetencji w regionach, Dzia-
∏anie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoÊci us∏ug edukacyjnych Êwiadczonych w syste-
mie oÊwiaty, Poddzia∏anie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost´pie do edukacji
oraz zmniejszanie ró˝nic w jakoÊci us∏ug edukacyjnych, realizowany jest niniejszy projekt, którego projektodawcà jest
Gmina Aleksandrów Kujawski.

Gmina Aleksandrów Kujawski
zaprasza

uczniów/uczennice klas I-III Gimnazjum
w Stawkach i Służewie.

Oferujemy bezpłatne zajęcia dydaktyczno -
wyrównawcze, realizację ścieżek 

edukacyjnych, w tym kółko teatralne, 
wokalno-instrumentalne, artystyczne, zajęcia 
pozalekcyjne z zakresu ICT, języków obcych, 

nauk matematyczno-przyrodniczych
 i zajęcia z pedagogiem

oraz doradcą zawodowym
a także szereg wyjazdów,

wycieczek

m.in.: opera, teatr, muzeum itp.



W RAMACH PROJEKTU PRZEWIDUJE SI¢:
1. Zaj´cia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki,

j´zyka polskiego, informatyki, j. angielskiego, geografii,
biologii, chemii, fizyki

2. Realizacja Êcie˝ek edukacyjnych w tym: Zaj´cia z edu-
kacji ekologicznej, Zaj´cia z przedsi´biorczoÊci, Zaj´cia
z rozwoju kompetencji w zakresie ÊwiadomoÊci i ekspresji
kulturalnej w tym:

a) Ko∏o wokalno - instrumentalne (dotyczy gimnazjum
Stawki),

b) Ko∏o artystyczne
c) Ko∏o teatralne
3. Zaj´cia pozalekcyjne z zakresu: j´zyka angielskiego,

j´zyka niemieckiego, nauk matematyczno - przyrodniczych,
Informatyki „M∏ody informatyk”

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe (dotyczy II klasy)
oraz zaj´cia psychologiczno - pedagogiczne (dotyczy II kla-
sy)

CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu jest wzrost potencjału 

rozwoju dwóch Gimnazjów (w miejscowości Stawki i 
Służewo) w Gminie Aleksandrów Kujawski dzięki 
wdrożeniu zmodyfikowanych kompleksowych 
programów rozwoju rozszerzających i 
wzbogacających ofertę edukacyjną umożliwiającą 
wyrównanie szans 214 uczniów i podnoszenie jakości 
kształcenia w czasie projektu.
Wdrożenie powyższych programów ma na celu 
podwyższenie jakości funkcjonowania systemu oświaty 
w dwóch Gimnazjach poprzez zwiększenie 
efektywności kształcenia i wychowania,

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów, w 
zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
informatyki i j. obcych.

DLA KOGO JEST NASZ PROJEKT?
Uczestnikiem projektu mo˝e byç wy∏àcznie UCZEŃ/ 
UCZENNICA Gimnazjum w Stawkach i Gimnazjum w 

S∏u˝ewie:
- majàcy trudnoÊci w opanowaniu w dostatecznym

stopniu umiej´tnoÊci i wiedzy w zakresie przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, j´zyka polskiego, infor-
matyki, j. angielskiego, biologii, chemii, fizyki, nie mogàcy
uzyskaç satysfakcjonujàcych wyników w nauce,

- szczególnie uzdolniony, który osiàgnà∏ wysoki poziom
w nauce, majàcy ukierunkowane zdolnoÊci, chcàcy ucz´sz-
czaç na zaj´cia rozwijajàce jego potencja∏ i zainteresowania,
wykazujàcy ch´ç uczestniczenia w ró˝nych ko∏ach zainte-
resowaƒ, chcàcy podnosiç poziom swojej wiedzy i rozwoju,

-zainteresowany przedmiotami matematycznymi, przyro-
dniczo-ekologicznymi, j´zykowymi, informatycznymi i te-
atralno-artystyczno-wokalnymi,
- wymagajàcy wsparcia i opieki psychologa,

- potrzebujàcy ukierunkowania w wyborze w∏aÊciwej 
Êcie˝ki edukacyjnej w przysz∏oÊci zawodowej

PLANOWANE EFEKTY:
- Uczeƒ/Uczennica nab´dzie wi´kszej pewnoÊci siebie

i wiary we w∏asne mo˝liwoÊci, uzyska wymierny przyrost
kompetencji kluczowych poprzez udzia∏ w zaj´ciach poza-
lekcyjnych,

- Uczeƒ/Uczennica rozwinie w wi´kszym stopniu swoje 
zainteresowania i zdolnoÊci,

- Zmniejszy si´ poziom problemów wychowawczych 
uczniów i uczennic obj´tych wsparciem psychologiczno-
pedagogicznym,

- WzroÊnie ÊwiadomoÊç uczniów i uczennic w wyborze
w∏aÊciwej Êcie˝ki edukacyjnej,
- Wzbogacona zostanie baza dydaktyczna szkó∏.

Udzia∏ w zaj´ciach jest BEZP¸ATNY.

Szczegó∏owe informacje dotyczàce projektu mo˝na uzyskaç u dyrektorów: Zespo∏u Szkó∏ w Stawkach i Zespo∏u Szkół
 
w 

S∏u˝ewie oraz w Gminnym Zespole Obs∏ugi Szkó∏ ul. S∏owackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel. 54 2822371
 oraz w Urz´dzie Gminy Aleksandrów Kujawski , tel 54 282 20 59 wew. 26

www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/Dzialanie_9_1_2_PO_KL_Inwestujemy_w_edukacje
e-mail: inwestujemywedukacje@gmina-aleksandrowkujawski.pl
Czas trwania projektu od 03.02.2014 roku do 30.06.2015 roku.

Rekrutacja na zaj´cia w roku szkolnym 2013/2014 do 30 marca 2014 r,
natomiast w roku szkolnym 2014/2015 do 30 wrzeÊnia 2014 roku
Realizator projektu:
Gmina Aleksandrów Kujawski
ul. S∏owackiego 12
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 20 59
www.gmina-aleksandrowkujawski.pl


