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Okres realizacji – od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. 

Miejsce realizacji – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie im. A. 
Świętochowskiego 

Grupa docelowa – uczniowie i kadra nauczycielskiej ZS CKR w Gołotczyźnie 

Podstawowymi założeniami projektu są:  

a) kształcenie kompetencji kluczowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw i umiejętności u uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 
Gołotczyźnie poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących 
wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających 
trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, matematyka j, polski) oraz 
zawodowego, na które ukierunkowane jest kształcenie w ZS Gołotczyźnie (przedsiębiorczość w 
agrobiznesie, agrotronika, ekologia w zrównoważonym rozwoju), realizację różnych form 
rozwijających uzdolnienia (śpiew, fotografia, florystyka artystyczna, dietetyka) 

 b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie 
korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania 
narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego (54 nauczycieli - 32K oraz 22M)  



c) korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji 
informatycznych poprzez dodatkowe zajęcia z informatyki oraz wyposażenie szkół lub placówek 
systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów 
nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej 
infrastruktury sieciowo-usługowej  

d) indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez 
dodatkowe indywidualne spotkania z psychologiem/pedagogiem (80UP - 40K i 40M). 

Projekt służyć będzie m.in. kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw 
ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy. 

  

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie od 1 do 16 września 2017r. w ZS CKR w 
Gołotczyźnie.  

  

Decyzja o zakwalifikowaniu zostanie podana w dniu 19 września 2016 r. do wiadomości 
publicznej poprzez wywieszenie list zakwalifikowanych uczestników na Tablicy Ogłoszeń w ZS 
CKR w Gołotczyźnie. 

W trakcie realizacji projektu na terenie ZS CKR w Gołotczyźnie będzie funkcjonowało Biuro 
Projektu umożliwiające dostęp do pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające 
uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

 

 

  

 


