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TYTUŁ PROJEKTU: „Aktywnie w przyszłość” 

OKRES REALIZACJI: 01.01.2011-31.12.2012 

BUDŻET: 10 926 859,68 

WKŁAD WŁASNY: nie dotyczy 

Wnioskodawca: Powiat Nowosądecki  

Projekt obejmuje 7 gmin z terenu PN, 18 szkół gimnazjalnych  

PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROJEKTU: 3189 

osób  

OPIS PROJEKTU: Wsparciem projektu zostaną objęci uczniowie oraz uczennice 18 szkół 

gimnazjalnych z terenu: G. Kamionka Wielka-2 gimnazja ; G. Krynica Zdrój-2 gimnazja ; G. Łącko-3 

gimnazja ; G. Łososina Dolna-2 gimnazja; G. Nawojowa-1 gimnazjum ; G. Rytro-1 gimnazjum;  G. 

Chełmiec-7 gimnazjów.  

W ramach projektu realizowane będą następujące grupy zajęć: 

Moduł I Indywidualne zajęcia z uczniami posiadającymi opinię z poradni korekcyjno- 

kompensacyjnej lub zaświadczenie od nauczyciela o trudnościach w nauce /4h lekcyjne z 1 

uczniem/ m-c, 72h łącznie/1 ucznia).  

Łączna liczba BO: 314, łączna l.godz. zajęć:22.608h 

Moduł II Pozalekcyjne warsztaty grupowe (grupy 8 os., łączna ilość grup- 275 w tym: 100 grup dla 

uczniów uzdolnionych -Podgrupa II; 175 grup dla uczniów ze średnią ocen poniżej 4,0- Podgrupa 

I(ilość grup w poszczególnych szkołach uzależniona jest od liczby dzieci w danej szkole),10h zajęć z 

grupą/miesiąc, łącznie 49500h zajęć lekcyjnych. W ramach których zajęcia: 

a. warsztaty z przedmiotów matemat.-przyrodniczych w tym ICT 

b. warsztaty z przedmiotów humanist. w tym z j. obcych 

Ilość godzin w ramach poszczególnych warsztatów uzależniona będzie od grupy uczniów, która 

będzie objęta wsparciem. 

Każdy BO otrzyma wyprawkę obejm.:zeszyt-2 szt, piórnik, plecak, art. piśmiennicze. 

Moduł III Kółka zainteresowań /KZ/ 

KZ realizowane będą metodą projektu mają one na celu rozwijanie umiejętności kluczowych tj.  

-Koło młodych przyrodników  

-Koło matematyczne  

-Koło polonistyczne  

-Kółko informatyczne  

-Kółko językowe  

-Kółko teatralne  
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-Kółko ortograficzne-Robusiowa Ortografia 

- Kółko………………….. /inne/ 

Uruchom. zostanie łącznie 288 kół po 36 kół z każdej dziedziny. Koła odbywać będą się po 4h/m-c, 

łącznie 20736h. L. os. w kółku wyniesie 8-15.  

Moduł IV. Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość- zatrudnienie doradcy zawodowego do 

każdej szkoły gimnazjalnej  

 

Wyposażenie do szkół: 

Tablice interaktywne wraz z rzutnikiem -126.000 /18 szt/ 

Sale komputerowe 15 stanowisk – 540.000 /18 zestawów/ 

Radiomagnetofony -18.000 /36 szt/ 

Pracownia językowa na 12 stanowisk: 270.000 /18 pracowni/ 

Kamera cyfrowa: 27.900 /18 szt/ 

Oprogramowanie do komputerów: 270.000  

Łącznie środki trwałe: 1 251 900 zł 

 

Materiały dydaktyczne do szkół: 571 999,68 zł 

 

Wydatki na zatrudnienie nauczycieli: 7 017 480 zł 


