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CEL GŁÓWNY 

 

 

   zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach 

edukacyjnych uczniów 16 włocławskich szkół 

gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących oraz 

podniesienie jakości procesu kształcenia 

poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 

tych placówkach oraz udział 100 uczniów w 

stażach zawodowych w terminie do 30.06.2015 r.  
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Funduszu Europejskiego Społecznego 

 
  



GRUPA DOCELOWA 

 1440 uczniów (540 ucz. LO i 900 ucz. G)  

(720 uczniów z klas II, którzy od września będą w 

projekcie jako uczniowie klas III oraz 720 uczniów 

klas II- rekrutacja we wrześniu) 

 

 Wybór grupy docelowej wynika z analizy 

egzaminów gimnazjalnych, maturalnych, jest 

odpowiedzią na znaczne dysproporcje w 

osiągnieciach edukacyjnych młodzieży na terenie 

Włocławka.  
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Funduszu Europejskiego Społecznego 

 
  

GRUPA DOCELOWA 



REZULTATY  

 

   Rozwój u 1440 uczniów (540 ucz. LO i 900 

ucz. G) kompetencji kluczowych w zakresie 

nauk matematyczno-przyrodniczych ( 

matematyki, chemii, biologii, geografii, 

fizyki), języków obcych lub ICT. 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 



  REZULTATY 

 

Podniesienie u 1440 uczniów (540 ucz. LO i 900 G) 

świadomości ekologicznej oraz kompetencji 

kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, 

świadomości i ekspresji kulturalnej oraz 

tożsamości regionalnej lub wychowania 

patriotycznego. 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Funduszu Europejskiego Społecznego 

 

 

 



                       REZULTATY 

Zwiększenie wśród 480 uczniów (150 ucz. LO i 330 

ucz. G) szans na przyszłe zatrudnienie poprzez 

doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

 

Zwiększenie wśród 100 uczniów szans na 

przyszłe zatrudnienie poprzez udział w stażach  

u pracodawców. 

 

Wzmocnienie potencjału rozwojowego 256 

uczniów (80 ucz. LO i 176 ucz. G) o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych poprzez dostosowanie 

oferty edukacyjnej do ich potrzeb. 



WARTOŚĆ PROJEKTU  

Wartość projektu 1 636 879,58 – kwota 

dofinansowania 1 391 347,64( 85% wartości ) 

15% to wkład Projektodawcy  Gminy Miasto 

Włocławek – jest to wkład niepieniężny 

użyczenie pomieszczeń do przeprowadzenia 

zajęć dydaktycznych   

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Funduszu Europejskiego Społecznego 

 



 Każda ze szkół biorących udział w projekcie 

zostanie wyposażona w zestaw materiałów 

dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu 

oraz w nowoczesne laptopy 

W ramach projektu zostanie zakupionych 110 

laptopów i 70 oprogramowań. 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 

Sprzęt zakupiony na potrzeby szkół   

 



            DZIAŁANIA W PROJEKCIE  

 

1. Zajęcia pozalekcyjne z zakresu : 

a) nauk matematyczno-przyrodniczych,  

b) języków obcych(język angielski, język 

niemiecki, język francuski) 

c) ICT 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 



         DZIAŁANIA W PROJEKCIE  

 

2. Realizacja ścieżek edukacyjnych : 

a)edukacja ekologiczna 

b)przedsiębiorczość 

c)rozwój kompetencji w zakresie świadomości i 

ekspresji kulturalnej  

d)tożsamość regionalna i wychowanie 

patriotyczne 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 



           DZIAŁANIA W PROJEKCIE 

 

 

3. Spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym 

dotyczące wyboru dalszych kierunków 

kształcenia  

    2h zajęć indywidualnych dla ucznia 
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         DZIAŁANIA W PROJEKCIE 

 Staże zawodowe u pracodawców dla 100 

uczniów liceów  
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             DZIAŁANIA W PROJEKCIE 

5. Zajęcia specjalistyczne dla 256 uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych : 

 - w gimnazjum 

 Zespół dla uczniów realizujących program 

rozszerzony 4os. 

 Zespół dla uczniów o niższym potencjale 

intelektualnym 4os. 

-w liceum  

Zespół dla uczniów realizujących program 

rozszerzony 4os. 

 



                    HARMONOGRAM  

 Staże – od lipca 2014  do grudnia dla obecnych 

klas II (od IX – klas III) . 

 Zajęcia dla obecnych klas II (od IX – klas III):  od 

września do grudnia. Rekrutacja tych uczniów- 

maj –czerwiec 2014 

 

 Zajęcia i staże dla klas II : wrzesień 2014 –

czerwiec 2015. Rekrutacja tych uczniów- 

wrzesień 2014 

 



                REKRUTACJA  

 1. Regulamin rekrutacji 

 2. Załączniki do regulaminu.  

 

 Pierwsza rekrutacja: maj –czerwiec 2014 

 Kolejna rekrutacja: wrzesień 2014 

 


