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Numer i nazwa priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach 

 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

 

Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych 

 

Nazwa projektu: „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS” 

 

Termin realizacji: 01.09.2009 – 31.07.2010 

 

Kwota dotacji: 100 000 PLN 
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W Szkole Podstawowej nr w 19 w Białymstoku coraz bardziej odczuwalne są problemy 

towarzyszące zmieniającej się sytuacji gospodarczej w kraju.  

 

W stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 12% liczba rodzin, w których stwierdzono: 

bezrobocie, stałą pracę jednego z rodziców poza miejscem zamieszkania, pracoholizm, 

kryzysową sytuację bytową, niechęć do podjęcia pracy, alkoholizm, co nie sprzyja 

wykształceniu u dzieci prawidłowych postaw społecznych. 

Problemy te niosą nowe wyzwania szkole.  

 

Reakcją na niezaspokojenie podstawowych potrzeb są przeżywane przez dzieci trudne 

emocje. Objawia się to w szkole niekorzystnymi symptomami w sferze zachowania, 

emocji, samooceny, relacji z ludźmi. Uczniowie gorzej się uczą, wagarują, popadają  

w uzależnienia. W skrajnych przypadkach są agresywni, popadają w konflikty z prawem.  

 

Udzielenie pedagogicznej pomocy wyprzedza powstanie przynajmniej niektórych 

niepowodzeń szkolnych, łagodzi skutki pogłębiającej się patologii w rodzinie.  
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Celem ogólnym projektu jest umożliwienie wszystkim potrzebującym 

uczniom SP nr 19 uczestniczenia w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych 

w roku szk. 2009/2010. 

 
Do osiągnięcia celu projektu prowadzą cele szczegółowe: 

 rozwijanie umiejętności i kompetencji kluczowych, 

 doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno -   

komunikacyjnych, 

 rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, 

 wzmocnienie rozwoju osobistego, 

 zwiększenie zaradności, samodzielności, przedsiębiorczości uczniów, 

 podniesienie motywacji uczniów do nauki, ich aspiracji edukacyjnych, 

 pogłębienie zainteresowania najbliższym środowiskiem i specyfiką regionu. 

 

Zajęcia pozalekcyjne zapewniają uczniom możliwość rozwoju zainteresowań, 

atrakcyjnego spędzania czasu w oderwaniu od codziennego stresu, stworzeniu warunków 

do spokojnego uczenia się, aktywnego wypoczynku i zabawy, nawiązywania dobrych relacji 

z rówieśnikami i dorosłymi. Efekty ich pracy dają im poczucie sukcesu, pozwalają zaistnieć 

w społeczności szkolnej.  
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Cel ogólny projektu wpisuje się w cel Działania 9.1.2 POKL.  

 

Jest zgodny z założeniami Planu Działania Priorytetu IX w woj. podlaskim na lata 

2007–2013.  

 

Realizacja projektu przyczynia się również do osiągnięcia celów zapisanych w Strategii 

Rozwoju Białegostoku.  

 

Przyjęte przez nas zadania projektowe są zbieżne z Programem Rozwoju Edukacji  

M. Białegostoku na lata 2008-2013. 

 

Założone cele i działania są spójne ze strategicznymi dokumentami szkoły: Statutem 

Szkoły Podstawowej nr 19, Programem Rozwoju Szkoły, Szkolnym Programem 

Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktyki.  
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Projekt „Szkoła równych szans” adresowany jest do uczniów kl. 0-VI Szkoły 

Podstawowej nr 19 w Białymstoku pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (alkoholizm, 

bezrobocie, odbywanie przez jednego z rodziców kary pozbawienia wolności, 

pracoholizm, stała praca jednego z rodziców poza miejscem zamieszkania- eurosieroty): 

 

 wykazujących problemy w nauce: osiągnęli niskie wyniki końcoworoczne, posiadają     

opinię Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej o dostosowaniu wymagań   

edukacyjnych bądź ich obniżeniu; 

 

 wykazujących zainteresowania i zaciekawienie dodatkowymi formami pozalekcyjnymi,  

udziałem w konkursach. 

 

 

Projekt zakłada wykorzystanie do realizacji zajęć sprzętu ICT otrzymanego ze środków 

EFS w latach 2004-2006, zasobów lokalowych i technicznych szkoły. 
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W ramach projektu „Szkoła równych szans” zaplanowano następujące działania: 

 

Zarządzanie projektem  

Zarządzanie jest procesem ciągłym przebiegającym przez całość trwania projektu.  

Celem jest zapewnienie skutecznej i sprawnej realizacji projektu od momentu jego 

zainicjowania, poprzez planowanie, realizację, kontrolę po zamknięcie projektu.  

 

 Informacja i promocja 

Informacja o projekcie zamieszczona została na stronie 

internetowej szkoły, tablicach informacyjnych. Wykonano 

materiały promocyjne, oznakowano pomieszczenia. Na 

szkolnej stronie internetowej systematycznie 

zamieszczane są informacje o działaniach projektowych. 

W ramach promocji odbyło się spotkanie inauguracyjne 

podczas którego specjaliści zaprezentowali trendy w pracy 

z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 

Projekt zakończy Festiwal Nauki i konferencja 

podsumowująca. 
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Rekrutacja  

 

W ramach mierzenia jakości pracy szkoły, w styczniu 2009 roku powstała lista uczniów 

pragnących poszerzać lub uzupełnić wiedzę i umiejętności w ramach zajęć 

pozalekcyjnych.  

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2009/2010 Regulamin rekrutacji do projektu 

dostępny był na szkolnej stronie internetowej, w sekretariacie szkoły oraz tablicy 

informacyjnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

We wrześniu zgromadzone zostały informacje o kandydatach, zweryfikowana 

aktualność deklaracji udziału. Kandydatom, ich rodzicom na spotkaniach 

informacyjnych i zajęciach otwartych przedstawiona została oferta zajęć 

pozalekcyjnych. Potwierdzeniem udziału uczniów były deklaracje uczestnictwa 

wypełnione przez ich rodziców/prawnych opiekunów.  
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Pozostałe działania polegają na poszerzeniu oferty o dodatkowe zajęcia edukacyjne 

rozwijające zainteresowania oraz wyrównujące szanse edukacyjne dla uczniów kl. 0-VI.  

 

Koło historyczne 

We współpracy z muzealnikiem uczniowie „Koła historycznego” opracowują kartotekę 

zgromadzonych eksponatów, porządkują je tworząc Szkolne Muzeum Regionalne. 

 



Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Koła turystyczno – regionalne 

Informacje na temat zgromadzonych przedmiotów zbierają uczniowie w ramach kół 

turystyczno – regionalnych. Uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wyjazdach 

edukacyjnych. Rezultatem tych działań jest tworzony przez uczestników tych kół 

Uczniowski Przewodnik Regionalny. 
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Koło informatyczne 

Zgromadzone materiały opracowują w wersji 

elektronicznej uczestnicy koła informatycznego, którzy 

ponadto w wydawanej Szkolnej Gazecie Niecodziennej 

przedstawiają efekty działań realizowanych w ramach 

projektu. 
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Koła plastyczne 

Pracę białostockich artystów, techniki plastyczne 

poznają uczniowie kół plastycznych.  

Prace dzieci prezentowane są w Galerii Dziecięcej. 
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Koła „Uczymy jak się uczyć” 

Na zajęciach kół „Uczymy jak się uczyć” uczniowie rozwijają 

myślenie twórcze, uaktywniają i wykorzystują wyobraźnię, 

zdobywają umiejętność efektywnego robienia notatek oraz 

rozwiązywania problemów w sposób twórczy. 
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Wszyscy beneficjenci projektu uczestniczą w kursie języka angielskiego, 

prowadzonego metodą Direct Method.  

Wielką wartością we współczesnym świecie jest umiejętność komunikacji w językach 

obcych. Stąd potrzeba organizowania w szkole zajęć rozwijających tę umiejętność.   

Koło języka rosyjskiego 

W ramach koła języka rosyjskiego 

uczniowie poznają język rosyjski, 

kulturę i zwyczaje tego narodu. 
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Wartość dodana projektu to rozszerzenie idei szkoły otwartej i możliwość 

podnoszenia umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi ze 

specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.  

 

Programy zajęć i publikacje nauczycieli biorących udział w projekcie będą 

materiałem dydaktycznym do wykorzystania przez innych.  

 

Szkolne Muzeum Regionalne, Galeria Dziecięca, to nowe miejsca w szkole na 

spotkania z przyjaciółmi (m.in. rodzice uczniów, Związek Sybiraków).  

 

Projekt stanowi płaszczyznę spotkań osób zajmujących się zawodowo edukacją jak 

również działających w innych dziedzinach (artysta plastyk, muzealnik, psycholog  

i inni). 
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Rezultaty projektu (twarde): 

 

 objęcie wsparciem 112 uczniów; 

 9 kół zainteresowań dla uczniów klas 0 – VI (522 godz. zajęć pozalekcyjnych); 

 210 godzin kursu języka angielskiego; 

 pakiet materiałów dydaktycznych do realizacji podobnych zajęć w przyszłości  

(9 scenariuszy, 9 programów różnych zajęć pozalekcyjnych); 

 prezentacja multimedialna planu działań na rzecz wyrównywania szans  

edukacyjnych uczniów; 

 utworzenie podstrony internetowej projektu; 

 utworzenie Szkolnego Muzeum Regionalnego; 

 wydanie Uczniowskiego Przewodnika Regionalnego; 

 utworzenie Galerii Dziecięcej; 

 wydanie 4 numerów Szkolnej Gazety Niecodziennej; 

 założenie Biblioteczki Językowej. 
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Rezultaty projektu (miękkie): 

 

 efektywne posługiwanie się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 

 podniesienie umiejętności komunikowania się w języku obcym; 

 wzrost wyników nauczania; 

 poniesienie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania  

informacji z różnych źródeł; 

 wzmocnienie rozwoju osobistego, poczucia własnej wartości; 

 wzrost umiejętności społecznych, komunikacyjnych; 

 nabycie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnej pracy; 

 przyjmowanie odpowiedzialności za wykonywane zadanie; 

 wzrost zainteresowania historią regionu i pracą muzealnika; 

 rozwijanie zainteresowań artystycznych. 
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Poprzez osiągnięcie zaplanowanych rezultatów projekt spowoduje wzrost jakości, 

efektywności kształcenia i wychowania w szkole. 

 

Nabycie umiejętności planowania, organizowania pracy, prezentowania swojej 

wiedzy, kontrolowania własnych działań i samooceny pozwoli uczestnikom lepiej 

funkcjonować w społeczności szkolnej oraz na kolejnych etapach edukacji. 

 

 

 

 

 

 

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali 

ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. 

Albert Einstein 


