
 
 

 

  
 

 

„Wiejska szkoła – duże szanse” 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie 

 ogłasza nabór na bezpłatne zajęcia pozalekcyjne realizowane  

w ramach projektu pn. „Wiejska szkoła - duże szanse”. 

 

Projekt skierowany jest do 140 uczniów i uczennic klas I-III Gimnazjum w Grębowie. 

Realizacja projektu w okresie od 2 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r. 

Rekrutacja do projektu 2-11 września 2013r. 

 

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zmniejszenie 

dysproporcji osiągnięciach edukacyjnych grupy 140 uczniów poprzez wzmocnienie 

atrakcyjności i podniesienie jakości procesu kształcenia w Gimnazjum w Grębowie. 

Całkowita wartość projektu wynosi 199 497,22 zł, w tym:  

- dofinansowanie 175 423,22 zł 

- wkład własny 24 074,00 zł. 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 



 
 

 Wśród szerokiego wachlarza zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych  

oraz zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych każdy uczeń  

i uczennica znajdzie coś dla siebie. W ofercie zostały przewidziane następujące zajęcia: 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne: 

1/ matematyka 

2/ fizyka 

3/ chemia 

4/ biologia 

5/ język angielski 

6/ język niemiecki 

7/ geografia 

Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: 

1/ „Polacy nie gęsi i angielski znają” 

2/ „Z niemieckim na Ty” 

3/ „Z biologią odkrywamy naturę” 

4/ „Fizyka przez różowe okulary” 

5/ „Geografia – cały świat w naszych rękach” 

6/ „Niezwykły świat chemii” 

7/ „Matematyka na co dzień” 

Zajęcia prowadzone będą w nielicznych grupach przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską 

z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, programów multimedialnych  

i sprzętu komputerowego (tablica interaktywna, projektory multimedialne, laptopy) 

zakupionych w ramach projektu. 

 

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz 

Szkolnego Ośrodka Kariery. 

 

Atrakcyjność zajęć dodatkowo podniosą wyjazdy edukacyjne powiązane z tematyką zajęć 

stanowiące formę motywującą uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

 

 
 
 
 
Więcej informacji w Biurze Projektu w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie, 39-410 Grębów 393, tel. 15 811 28 16 
i na www.zsogrebow.pl  

 

 

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 

http://www.zsogrebow.pl/

