
 

Już po raz drugi w naszej szkole- projekt - Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na 

terenie miasta Żor. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) 

W naszej szkole rusza już po raz drugi projekt „Szkoły z jakością - rozwój kształcenia ogólnego na 

terenie miasta Żory” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to: 147873 zł. Pozwoli  to na zakup 

nowoczesnych pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT na wyposażenie pracowni ( komputery 

stacjonarne, laptopy, tablety, projektory, sprzęt do doświadczeń z fizyki, chemii, biologii, matematyki, 

geografii). Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w SP nr 8 poprzez organizację zajęć 

dodatkowych nastawionych na kształtowanie kompetencji kluczowych, postaw i umiejętności oraz 

podniesienie kompetencji nauczycieli, w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz 

uczniów. Zajęcia obejmą uczniów klas I-VIII. Na bieżący rok szkolny zaplanowano następujące 

zajęcia: 

Porozumiewanie się w językach obcych – język angielski 

1 grupa – klasy 8 

2 grupa – klasy 7 

3 grupa -  klasy 5/6 

 
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA: matematyczne 

1 grupa – klasy 8 

2 grupa – klasy 6 

3 grupa – klasy 6 

4 grupa – klasy 4/5 

 
KOŁA ZAINTERESOWAŃ: informatyczne 

1 grupa – klasy 2/3 

2 grupa – klasy 5 

3 grupa – klasy 6 

 
LABORATORIA/WARSZTATY:  matematyczno-przyrodnicze: 

1 grupa – klasy 5 

2 grupa – klasy 6/7 

3 grupa – klasy 2 

4 grupa – klasy 2/3 

 

LABORATORIA/WARSZTATY: Chemia: 

1 grupa – klasy 1/2 

2 grupa - klasy 3              

3 grupa – klasy 4/5                     

4 grupa – klasy  6/7



 

 

Miasto Żory realizuje projekt pt. „Szkoły z jakością! - rozwój kształcenia ogólnego na terenie miasta 

Żory” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

 

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

 

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego 

 

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs 

 

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w trzech szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Żory, umożliwiająca zwiększenie szans 

edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do 

praktyki szkół. Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Żorach, 

Szkole Podstawowej nr 8 im. Adama Mickiewicza w Żorach oraz Szkole Podstawowej nr 9 im. 

Henryka Sienkiewicza w Żorach. 

 

W ramach projektu  zaplanowano: 

- zajęcia prowadzone metodą eksperymentu, w tym wyrównawcze oraz rozszerzające podstawę 

programową/ koła zainteresowań, 

- podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, 

- wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć 

przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych. 

 

Wartość projektu: 763.789,16 zł 

Wartość dofinansowania: 687.410,24 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 

649.220,78 zł 

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 r. - 30.06.2023 r. 


