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notatka prasowa, 1 czerwca 2018 

GMINA ŚWILCZA REALIZUJE PROJEKT PT. „POPRAWA JAKOŚCI 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY 
ŚWILCZA” 

Gmina Świlcza od 1-go czerwca 2018 roku do 31-go sierpnia 2019 roku realizuje 
projekt pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy 
Świlcza” o numerze identyfikacyjnym RPKK. 09.02.00-18-0034/17, który realizowany 
jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
budżetu państwa oraz środków finansowych gminy Świlcza. 

Celem głównym projektu jest rozwinięcie w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 
31 sierpnia 2019 roku u 1.184 uczniów/uczennic i 155 nauczycieli/nauczycielek 
kształcenia ogólnego (uczących się i pracujących w 6 szkołach gminy Świlcza - 
szkołach objętych projektem) kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy oraz wzrost u 155 nauczycieli kształcenia ogólnego (pracujących w 6 
szkołach gminy Świlcza - szkołach objętych projektem) kompetencji w zakresie 
wykorzystania Technologii Informacyjno Komunikacyjnej w nauczaniu. 

Projekt na etapie rekrutacji oraz realizacji przebiegał będzie z uwzględnieniem polityk 
i zasad wspólnotowych, poprzez monitorowanie przestrzegania następujących zasad: 

1. zasada równości szans kobiet i mężczyzn, 
2. zasada niedyskryminacji - płeć, rasa, pochodzenie 

etniczne, religia, światopogląd, niepełnosprawność, 
inne elementy, nie będą wyznacznikiem przyjęcia bądź 
nieprzyjęcia kandydata/kandydatki do projektu, 

3. zasada racjonalnych usprawnień, tj. zapewnienie 
dostępności do przewidywanych wsparć dla osób z 
niepełnosprawnościami, poprzez użycie odpowiednich 
narzędzi/rozwiązań niwelujących bariery związane z 
uczestnictwem w/w osób w poszczególnych 
działaniach w projekcie, np. asystenta osoby z 
niepełną sprawnością, tłumacza migowego, etc., 

4. zasada zrównoważonego rozwoju. 

Planowane efekty projektu: 

1. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu: 155 

2. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 
828 
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3. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych: 6 

4. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 155 
5. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych w programie: 1.184 
6. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie: 155 
7. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w 

sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 6 
8. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie stosowania metod oraz form 

organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej): 
155 

9. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji 
cyfrowych: 155 

10. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 
(TIK): 6 

11. Liczba stworzonych scenariuszy lekcji do ich prowadzenia z wykorzystaniem 
TIK: 310 

12. Liczba przeprowadzonych przez nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 lekcji 
z wykorzystaniem TIK: 620 

Grupy docelowe:  

1. szkoły objęte wsparciem: 
o Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej 
o Szkoła Podstawowa w Trzcianie 
o Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy 
o Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 

Bratkowicach 
o Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach 
o Zespół Szkół w Dąbrowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa 

im. Konstytucji 3-go Maja 
2. wszyscy uczniowie/uczennice (z wyłączeniem uczniów/uczennic klas 

zerowych) oraz nauczyciele/nauczycielki kształcenia ogólnego 
uczęszczający/uczący się/pracujący do/w w/w szkół/szkołach 

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:  

1. przeprowadzenie dla nauczycieli/nauczycielek warsztatów pt. „Nowoczesne 
technologie w Edukacji” wraz z asystenturą w zakresie wykorzystania TIK do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych (8 godzin szkolenia indywidualnego + 4 
godziny indywidualnej "asystentury" na lekcji "na żywo" - łącznie 12 godzin 
wsparcia na jednego nauczyciela/nauczycielkę), 

2. zorganizowanie dla nauczycieli/nauczycielek grupowych warsztatów 
metodycznych w zakresie kształtowania i rozwijania wśród uczniów/uczennic 
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umiejętności uczenia się (w zakresie logicznego myślenia, koncentracji, 
kojarzenia faktów, spostrzegawczości) oraz właściwych postaw/umiejętności 
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej): dla jednej Szkoły objętej 
Projektem odbędzie się warsztat - 4 godziny - program zawierał będzie teorię 
(1 godzina) i ćwiczenia (3 godziny) ukazujące różne formy/metody/scenariusze 
zajęć lekcyjnych (np. godzina wychowawcza), podczas których 
nauczyciel/nauczycielka kształtować będzie w/w umiejętności, poprzez 
prezentację zabaw/ćwiczeń/pomocy dydaktycznych, 

3. zorganizowanie dla uczniów/uczennic 3 edycji pikników edukacyjnych na szkołę 
objętą projektem (raz na kwartał), bezpośrednio wpływających na kształtowanie 
i rozwijanie kompetencji: logicznego myślenia, koncentracji, kojarzenia faktów, 
spostrzegawczości, kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej, 

4. wsparcie dla szkół objętych projektem, którego celem jest zwiększenie 
potencjału w obszarze Technologii Informacyjno Komunikacyjnej, poprzez 
zakup sprzętu techno-dydaktycznego, tj.: 

a) zestaw: 30 tablic interaktywnych - 5 tablic interaktywnych do każdej 
placówki oświatowej - do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć na 
etapie I i II kształcenia oraz 30 przenośnych komputerów dla nauczyciela 
wraz z oprogramowaniem (zakup zapewni współpracę z tablicami 
interaktywnymi - po 5 laptopów do każdej placówki), 

b) 150 przenośnych komputerów dla uczniów wraz z oprogramowaniem - 
pozwoli to na realizację zajęć z wykorzystaniem TIK (zakupionych tablic 
interaktywnych) 

Budżet projektu:  

1. wartość projektu: 1.164.384,00 zł 
2. wartość dofinansowania: 1.106.084,00 zł 
3. źródła finansowania:  

o wkład Funduszy Europejskich: 989.726,40 zł 
o dotacja celowa (budżet państwa): 116.357,60 zł 
o wkład własny (wnoszony przez gminę Świlcza): 58.300,00 zł:  

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przy współfinansowaniu ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków 
finansowych gminy Świlcza 
 

 
Więcej informacji na temat realizowanego projektu uzyskać można: 

 w biurze projektu: w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168, 
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 u zespołu realizującego projekt pod numerem telefonu: (17) 867 01 00 

 na stronie internetowej: www.swilcza.com.pl 
 


