
Klucz do przyszłości 

program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica

Czerwiec 2019 r.



Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja

Numer i nazwa Działania: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości 
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Numer i nazwa Poddziałania: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 
jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT WROF 





•Poprawa efektywności kształtowania kompetencji kluczowych 
uczniów w 24 szkołach podstawowych i 16 szkołach 
ponadpodstawowych Gminy Wrocław oraz 2 szkołach podstawowych 
Gminy Czernica poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół w 
okresie 01.07.2019–30.06.2021.

•Podniesienie kompetencji zawodowych 637 nauczycieli (560K,77M) 
w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów - udział 
w szkoleniach i warsztatach

•Podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy 
(matematycznych, informatycznych, naukowo–technicznych, 
umiejętności uczenia się) u 4450 uczniów - udział w zajęciach 
dodatkowych

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU



CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Stworzenie w 41 szkołach (26 szkołach podstawowych, 15 szkołach 
ponadpodstawowych) warunków do nauczania eksperymentalnego -
doposażenie 103 pracowni przedmiotów przyrodniczych

Stworzenie w 26 szkołach podstawowych warunków do realizacji nauczania 
interdyscyplinarnego i indywidualizacji wsparcia dla uczniów ze specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi - doposażenie 41 sal

Stworzenie w 26 szkołach podstawowych i 15 szkołach ponadpodstawowych  
warunków do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów  z wykorzystaniem 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych przez doposażenie 34 sal 
matematycznych i 33 językowych. 

Podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy (przedsiębiorczość, 
krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność pracy zespołowej 
w kontekście środowiska pracy) u 435 uczniów-stworzenie Punktów Informacji 
i Kariery  w 15 szkołach (10 szkołach podstawowych i 5 szkołach 
ponadpodstawowych) oraz realizację doradztwa edukacyjno - zawodowego
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GRUPY DOCELOWE

42 szkoły z 

obszaru ZIT 

WrOF

zgłaszające 

potrzebę wsparcia 

w zakresie 

kształcenia 

kompetencji 

kluczowych 

niezbędnych na 

rynku pracy

796 

nauczycieli

zgłaszających potrzebę 

doskonalenia zawodowego 

w zakresie: podnoszenie 

kompetencji cyfrowych i 

włączania narzędzi TIK do 

nauczania 

przedmiotowego, 

wspierania rozwoju 

kompetencji kluczowych, 

nauczania metodą 

eksperymentu, 

interdyscyplinarnego, 

doradztwa edukacyjno-

zawodowego, 

wspomagania ucznia ze 

specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi

5563 

uczniów

dla których wskazano 

potrzebę objęcia 

dodatkowymi zajęciami, 

takimi jak: dydaktyczno-

wyrównawcze (języki obce, 

matematyka), warsztaty, 

laboratoria, kółka 

zainteresowań 

(interdyscyplinarne, 

przedmioty przyrodnicze), 

zajęcia poza szkołą, 

(interdyscyplinarne, 

przedmioty przyrodnicze), 

kształcące kompetencje 

cyfrowe, z zakresu 

doradztwa edukacyjno-

zawodowego, wspierające 

rozwój kompetencji 

kluczowych

480 

rodziców

zostaną objęci 

wsparciem w zakresie 

indywidualnych 

konsultacji, których 

celem będzie 

przekazanie rodzicom 

informacji o 

zdiagnozowanych 

potrzebach 

edukacyjnych i 

rozwojowych uczniów 

oraz o zalecanych 

metodach pracy z 

dzieckiem w domu



ZADANIA

Przeprowadzenie 

interdyscyplinarnych 

zajęć dodatkowych 

dla uczniów klas I-

III w szkołach 

podstawowych

styczeń 2020 –

czerwiec 2021

679 uczniów

4 792 godzin 

dydaktycznych

laboratoria, 

kółka 

zainteresowań, 

warsztaty 

zajęcia 

pozaszkolne



ZADANIA

Realizacja 

indywidualizacji 

wsparcia dla uczniów 

ze specyficznymi 

potrzebami 

edukacyjnymi z klas I-

III w szkołach 

podstawowych

styczeń 2020 –

czerwiec 2021

1 289 uczniów

7 646 godzin 

dydaktycznych

Logorytmika, 

komunikacja 

dla 

porozumienia, 

zajęcia 

dydaktyczno -

wyrównawcze



ZADANIA

Przeprowadzenie 

zajęć dydaktyczno -

wyrównawczych z 

matematyki i języków 

obcych oraz zajęć 

kształtujących 

kompetencje cyfrowe

styczeń 2020 –

czerwiec 2021

2 394 uczniów SP

1 076 uczniów SPP

14 872 godzin 

dydaktycznych w 

SP

6 472 godzin 

dydaktycznych w 

SPP

Kompetencje 

cyfrowe, 

matematyka, 

język 

angielski, 

niemiecki i 

francuski



ZADANIA

Przeprowadzenie 

zajęć dodatkowych 

realizowanych 

metodą 

eksperymentu z 

przedmiotów 

przyrodniczych

styczeń 2020 

– czerwiec 

2021

1 287 uczniów SP

854 uczniów SPP

7 880 godzin 

dydaktycznych w 

SP

3 616 godzin 

dydaktycznych w 

SPP

Przyroda, 

chemia, 

biologia, 

fizyka, 

geografia



ZADANIA

Zakup pomocy 

dydaktycznych i 

sprzętu TIK dla 

szkół 

podstawowych 

Gminy Wrocław

lipiec 2019 

– marzec 

2020

18 sal nauczania 

zintegrowanego

19 sal do 

realizacji 

indywidualizacji 

pracy z uczniem 

ze specjalnymi 

potrzebami 

rozwojowymi i 

edukacyjnymi

67 pracowni 

przedmiotów 

przyrodniczych do 

nauczania metodą 

eksperymentu, w 

tym: biologii (17), 

chemii (19), fizyki 

(13), geografii (16) i 

przyrody (2)

38 sal do 

realizacji zajęć 

z matematyki 

(18) i języków 

obcych (20)



ZADANIA

Zakup pomocy 

dydaktycznych i 

sprzętu TIK dla szkół 

ponadpodstawowych

Gminy Wrocław

lipiec 2019 –

marzec 2020

32 pracownie 

przedmiotów 

przyrodniczych do 

nauczania metodą 

eksperymentu, w 

tym: biologii (9), 

chemii (8), fizyki 

(6) i geografii (9)

26 sal do 

realizacji zajęć z 

matematyki (14) 

i języków obcych 

(12)



ZADANIA

Doskonalenie 

zawodowe nauczycieli 

szkół Gminy Wrocław 

w zakresie 

kształtowania 

kompetencji 

kluczowych uczniów

październik 

2019 –

czerwiec 2020

Szkolenie z 

podnoszenie 

kompetencji 

cyfrowych 

nauczycieli

Warsztaty 

eksperckie dla 

nauczycieli klas 

I-III dotyczące 

realizacji zajęć 

interdyscyplinarn

ych

Szkolenie pn. 

"Rozpoznawanie 

i wspomaganie 

uczniów ze 

specyficznymi 

trudnościami w 

uczeniu się"

Szkolenie 

doskonalące w 

komunikacji 

wspierającej 

współpracę w 

grupie

Szkolenie pn. 

"Logorytmika w 

edukacji 

wczesnoszkolnej

"

Warsztaty 

eksperckie dla 

nauczycieli 

przedmiotów 

przyrodniczych 

dotyczące 

nauczania 

eksperymentalne

go



ZADANIA

Stworzenie w 

szkołach 

podstawowych i 

ponadpodstawowych 

Gminy Wrocław 

Punktów Informacji i 

Kariery

Styczeń 2020 –

czerwiec 2021

zajęcia z 

poradnictwa 

edukacyjno -

zawodowego w 

szkołach 

podstawowych 

(204 uczniów -

514 h 

dydaktycznych)

zajęcia z 

poradnictwa 

edukacyjno -

zawodowego w 

szkołach 

ponadpodstawo

wych (178 

uczniów - 520 h 

dydaktycznych)

Utworzenie i 

doposażenie 13 

Punktów 

Informacji i 

Kariery w 13 

szkołach Gminy 

Wrocław (8 SP i 5 

SPP)

Szkolenie z 

nowożytnych 

metod 

poradnictwa 

dla doradców

Szkolenie z 

obrazkowego 

Testu Zawodów 

M.Achtnicha



Harmonogram realizacji projektu

Zadanie Termin realizacji

Jednostki 

odpowiedzialne za 

realizację zadania

Realizacja procedury 
zamówień publicznych 
na dostawę 
doposażenia do szkół 
oraz realizację usługi 
doskonalenia 
nauczycieli

od lipca 2019

Zespół 
projektowy 
CKP

Konferencja 
inaugurująca realizację 
projektu dla 
Dyrektorów szkół

wrzesień 2019
Zespół 
projektowy CKP

Rekrutacja nauczycieli 
do udziału w 
doskonaleniu 
zawodowym

wrzesień 2019

Szkoły – osoba 
wyznaczona przez 
Dyrektora szkoły 
do 
przeprowadzenia 
rekrutacji

Zespół 
projektowy w 
CKP

Szkolenie dla osób 
wyznaczonych przez 
Dyrektora szkoły do 
przeprowadzenia 
rekrutacji nauczycieli i 
uczniów

wrzesień 2019

Zespół 
projektowy w 
CKP



Harmonogram realizacji projektu

Realizacja szkoleń 

dla nauczycieli

od października 
2019

Zespół projektowy 
w CKP

Rekrutacja uczniów 

do udziału w 

zajęciach 

dodatkowych

grudzień 2019

Szkoły – osoba 
wyznaczona przez 
Dyrektora szkoły 
do 
przeprowadzenia 
rekrutacji

Zespół projektowy 
w CKP

Rekrutacja 

nauczycieli do 

prowadzenia zajęć 

dodatkowych

grudzień 2019
Dyrektor szkoły

Zespół projektowy 
CKP

Dostawa i montaż 

doposażenia 

pracowni

I kwartał 2020

Szkoły – osoba 
wyznaczona przez 
Dyrektora szkoły 
do odbioru dostaw 
(np. kierownik 
gospodarczy)

Zespół projektowy 
w CKP

Szkolenie dla 

nauczycieli 

prowadzących 

zajęcia dodatkowe

styczeń 2020
Zespół projektowy 
CKP

Realizacja zajęć 

dodatkowych w 

szkołach

od stycznia 2020

Dyrektor szkoły

Nauczyciele 
prowadzący 
zajęcia dodatkowe

Zespół projektowy 
CKP



Z życzeniami, aby udało się odbudować w 
naszych wspaniałych nauczycielach ducha
entuzjazmu, aktywności i motywacji do działań 
dodatkowych

PRZYWRÓCENIA  ENERGII  SOBIE I  ZESPOŁOWI

DZIĘKUJĘ

Anna Chołodecka


