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SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI  
Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski 

Centralnej i południowo – zachodniej 

Otrzymano w ramach realizacji Projektu (2010-2012) niżej wymienione pomoce i środki 

dydaktyczne: 

dla szkoły 

 Projektor (2 szt.) 

 Laptop z systemem (2 szt.) 

 Dysk zewnętrzny  

 Ekran projektowy na statywie 

 Uchwyt pod projektor 

 Flipchart magnetyczny 

 Tablica korkowa 

 Wskaźnik laserowy z funkcją sterowania prezentacją 

 Folia do rzutnika i laminatora 

 Stojak do flipcharda 

 Pen-drive 

 Pakiet programów edukacyjnych z przedsiębiorczości 

 Program komputerowy Adobe PHOTCSHOP 

 Symulacje komputerowe różnych procesów i zjawisk fizycznych 

 Książki dla nauczycieli 

 Plansze do języka angielskiego 

 Wkłady i pisaki do flipchartu 

 Papier ksero biały i kolorowy 

 Kreda do tablicy biała i kolorowa 

 Materiały piśmienne dla nauczycieli 
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       b) dla uczniów: 

 Podręczniki do języka angielskiego, technologii informacyjnej, fizyki                         

i przedsiębiorczości. 

 Zeszyty ćwiczeń z języka angielskiego, technologii informacyjnej, fizyki                    

i przedsiębiorczości. 

 Kalkulator 

 Przybory matematyczne (cyrkiel, kątomierz, linijka itp.) 

 Zeszyty 

 Koszulki 

 Skoroszyt 

 Teczki segregujące 

 Materiały piśmienne: długopisy, zestaw zakreślaczy, ołówek automatyczny 

+grafity, gumka do ścierania 

 Pendrive 

 Plecak Essence JTPZ 

 Notatniki 

 Inne przybory piśmiennicze. 

NAUCZYCIELE REALIZUJĄCY PROJEKT W ROKU SZKOLNYM 

2012/2013 

 

W Projekcie biorą udział niżej wymienieni nauczyciele i uczniowie, w poszczególnych  

kompetencjach: 

Lp. Kompetencja Nauczyciel Klasa Zawód 
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1 
Matematyczno-

przyrodnicza 

Krzysztof 

Chałupka 

III BZ  

Zasadniczej 

Szkoły 

Zawodowej 

wielozawodowa 

2 
Technologia 

informacyjna 
Andrzej Kudra 

III AT 

Technikum 
technik hotelarstwa 

3 Język obcy (angielski) 
Agata Artymiak-

Jezik 

IIIAZ Zasadniczej 

Szkoły 

Zawodowej 

mechanik pojazdów 

samochodowych 

4 Przedsiębiorczość Małgorzata Legan 

III AZ 

Zasadniczej 

Szkoły 

Zawodowej 

fryzjer 

 

WAKACYJNE OBOZY NAUKOWE 

W dniach  od 16  do 22 lipca 2012 roku  uczniowie naszej szkoły brali udział  

w Wakacyjnych Obozach Naukowych (WON) w ramach Projektu. 

Uczniowie wraz z opiekunem Panem mgr Andrzejem Kudrą  zostali zlokalizowani  

w Ośrodku Wypoczynkowym „Limba" w Poroninie.  

 

Zgodnie z założeniami Projektu podczas WON realizowany był program merytoryczny 

i rekreacyjno -sportowy. 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE w ramach poszczególnych kompetencji realizują: 

 Andrzej Kudra- kompetencja: technologia informacyjna, 

 Małgorzata Legan – kompetencja: podstawy przedsiębiorczości 

LEKCJE DEMONSTRACYJNE – język angielski Agata Artymiak-Jezik klasa IIIAZ 

mechanik pojazdów samochodowych. 

WIZYTA KONTROLNO- MONITORUJĄCA.  

W dniu 21 września 2012r. odbyła się wizyta kontrolno- monitorująca.  

Celem wizyty była ocena prawidłowości i jakości wdrażania Projektu „Szkoła Kluczowych 

Kompetencji. Kontrolę 
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i monitoring prowadzili: 

1. Pani Dorota Malczewska - Petru – Menadżer ds. implementacji i merytorycznego 

nadzoru nad wdrażaniem  programów w szkołach, 

2. Pani Karolina Hamarowska - Asystent ds. organizacji i realizacji programu rozwijania 

kompetencji kluczowych na terenie województwa opolskiego 

i dolnośląskiego. 

 

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KIEROWNICTWA PROJEKTU „SZKOŁA 

KLUCZOWYCH KOMPETENCJI” Z UCZNIAMI BIORĄCYMI UDZIAŁ  

W PROJEKCIE. 

Głównym tematem spotkania z młodzieżą była rekrutacja na zajęcia w ramach Studium 

Kompetentnych Liderów (bezpłatny udział uczniów w zajęciach akademickich na Wyższych 

Uczelniach). 

KOŁA NAUKOWE- 14.11.2012r. 

        Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2012/2013 odbyło się kolejne (szóste) 

spotkanie organizowane w ramach Kół Naukowych  dla uczniów objętych Projektem.  

Zajęcia w bieżącym roku szkolnym odbyły się w Dolnośląskiej  Szkole Wyższej  

we Wrocławiu. 

Uczniowie podczas zajęć mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy z czterech kluczowych 

kompetencji: kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-

technicznych, porozumiewanie się w językach obcych (język angielski), technologii 

informacyjnej,  inicjatywność i przedsiębiorczość. 

 

REALIZACJA  GRANTU „DNI OTWARTE”- etap I i II (listopad i grudzień) 

 

Lp. 

 

Opis podjętego działania 

 

Termin 

realizacji 
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1 Przygotowanie Programu Dni Otwartych Szkoły. 

 

XI 2012 

2 Opracowanie ulotek promujących ten dzień. 

 

XII 2012 

3 Przygotowanie ogłoszenia na stronę internetową naszej szkoły. 

 

XII 2012 

 

STUDIUM KOMPETENTNYCH LIDERÓW.  
 
Działanie to ma na celu umożliwienie uczniom Szkół ponadgimnazjalnych uczestnictwo  

w zajęciach z wybranych przedmiotów w ramach realizowanych programów studiów (cały 

semestr). Zajęcia organizowane są na Wyższych Uczelniach na wskazanych przez uczniów 

kierunkach- I zjazd 19 i 20 stycznia 2013r. 

                               Szkolny Koordynator Projektu 

 

                                                                                                                Małgorzata Legan 

 


