
”Inwestujemy w nauk”Inwestujemy w nauk”Inwestujemy w nauk”Inwestujemy w naukę” 

Nasza szkoła przystąpiła do Projektu Edukacyjnego 
"INWESTUJEMY W NAUKĘ" realizowanego przez Gminę 
Gryfino jako lidera. 

  

Projekt ma na celu podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji 
nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino tealizowany przez Gminę Gryfino jako lidera. 

W ramach projektu dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie będą prowadzone 
zajęcia rozwijające dla uczniów: 

· Zajęcia rozwijające z matematyki 
· Zajęcia rozwijające z j. angielskiego 
· Zajęcia rozwijające z nauk przyrodniczych 
· Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze 

Czas trwania zajęć w ramach projektu: styczeń 2019 – czerwiec 2020 

Zajęcia rozwijajające będą prowadzone 2 razy w tygodniu, natomiast korekcyjno-
kompensacyjne 1 raz w tygodniu. 

Ponadto uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach prowadzonych przez edukatorów Profi 
Biznes Group: 

· Doradztwo edukacyjno-zawodowe  
· Zajecia z wykorzystaniem kompetencji TIK – informatycznych w formie blended 

learning 
· Trening kreatywności i innowacyjności 
· Szkolenie i warsztaty „Zagrożenie w cyberprzestrzeni” 
· Zajęcia rozwijające umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia uczniów 
· Kurs języka angielskiego 



Zasady uczestZasady uczestZasady uczestZasady uczestnictwa w pnictwa w pnictwa w pnictwa w projekcierojekcierojekcierojekcie::::    
Uczestnikiem zajęć może być osoba, która spełnia kryteria: 

· Jest uczniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 

· posiada odpowiednie oceny (w ostatnim roku szkolnym) z danego przedmiotu, tj. 

mierny-dostateczny – w przypadku zajęć wyrównawczych, dobry - celujący –  

w przypadku zajęć rozwijających, 

· złożyła w terminie komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, podpisanych 

osobiście i/lub przez rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej. 

Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny 

Uczestnik zobowiązany jest do: 
1) systematycznego udziału we wszystkich przydzielonych mu formach wsparcia,  

zgodnie z ustalonym harmonogramem, potwierdzając ten fakt własnoręcznym 
podpisem na liście obecności, w przypadku uczniów – obecność sprawdza nauczyciel 
i potwierdza ten fakt na liście obecności,  
w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności obecność potwierdza 
nauczyciel swoim podpisem (minimum 80% frekwencji w poszczególnych formach 
wsparcia), 

2) bieżącego informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 
zakłócić jego udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na 
zajęciach, 

3) udziału w wydarzeniach promocyjnych projektu, 
4) udzielania informacji na temat rezultatów swojego uczestnictwa w projekcie w celu 

monitorowania realizacji działań, 
5) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego, w tym 

dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji projektu, 
6) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych. 

 

Regulamin uczestnictwa dostepny jest w sekretariacie szkoły oraz na stronie: 

http://www.gryfino.pl/UMGryfinoFiles/file/Regulamin_139.pdf 

Podmiotem realizującym zajęcia jest Profi Biznes Group – partner Gminy Gryfino w 
projekcie nr RPZP.08.03.00–32-K002/18. 
 

 Koordynator szkolnego projektu:  

Arleta Fabjańczuk 


