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1
RPKP.10.02.02-04-

0008/18
Gmina Bobrowo brodnicki Bobrowo Edukacja dla przyszłości 1 962 458,40 1 668 089,64

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w 5 placówkach edukacyjnych na terenie gminy Bobrowo : 

w Szkole Podstawowej w Bobrowie, Szkole Podstawowej im. Małgorzaty Sulek w Drużynach, w Szkole Podstawowej w Kruszynach, 

w Szkole Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Małkach oraz w Szkole Podstawowej 

w Nieżywięciu , poprzez udział 360 uczniów w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku 

pracy oraz podniesienie kompetencji 58 nauczycieli.

Powyższy cel zostanie osiągnięty, dzięki:

1. Realizacji dodatkowych zajęć z rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych dla 360 uczniów,

2.Przeprowadzeniu szkoleń oraz studiów podyplomowych dla 58 nauczycieli,

3. Doposażeniu 5 szkół w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz pracowni przedmiotowych w 5 szkołach,

4.Objęciu 100 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi i uczniów młodszych pracą indywidualną oraz  

doposażeniu 4 szkół w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniami 

młodszymi,

 5. Realizacji zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2
RPKP.10.02.02-04-

0018/18
Powiat Wąbrzeski wąbrzeski Wąbrzeźno Przez naukę do sukcesu III 781 445,00 664 228,25

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 180 uczniów i 26 nauczycieli w szkołach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem 

w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie im Zygmunta Działowskiego, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć 

z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK oraz zajęć w zakresie 

kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 

w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia 

z wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, biologii i fizyki. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego przewidziano wsparcie 

w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi Szkoły Podstawowej Specjalnej z SOSzW w Dębowej Łące w postaci zaj. terapeutycznych. Dla uczniów LO w ZSO 

zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 26 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie: 

szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, TIK, szkolenia z metod terapeutycznych, metod 

indywidualizacji pracy z uczniem oraz studiów podyplomowych 

z doradztwa edukacyjno-zawodowego i przedsiębiorczości. Szkoły, które wezmą udział 

w projekcie zostaną doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

3
RPKP.10.02.02-04-

0041/18
Gmina Nowe świecki Nowe

Kształtowanie kompetencji kluczowych 

uczniów szkół Gminy Nowe szansą na lepsze 

jutro

1 075 335,70 913 989,38

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę 238 uczniów Szkoły Podstawowej nr 

2 w Nowem oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trylu, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół dzięki podniesieniu kwalifikacji 

11 nauczycielek i 1 nauczyciela tychże szkół. Zakres wsparcia oraz grupę docelową określono na podstawie przeprowadzonej diagnozy 

problemów i potencjałów edukacyjnych szkół, obejmujących przede wszystkim: uczniów uzyskujących wysokie wyniki edukacyjne z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych, informatyki i języka angielskiego oraz niemieckiego; uczniów uzyskujących wyniki edukacyjne znacznie poniżej 

średniej; przejawiających dysfunkcje rozwojowe utrudniające uczenie się; potrzebujących pomocy w określeniu swoich predyspozycji, jak również 

obejmujących nauczycieli, potrzebujących wsparcia w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów oraz stosowania alternatywnych 

metod prowadzenia lekcji mobilizujących kreatywność uczniów.

Uwzględniając potrzeby i oczekiwania uczniów oraz kadry pedagogicznej określono następujący zakres wsparcia: zajęcia rozwijające wiedzę i 

umiejętności uczniów zdolnych, wyrównujące dla uczniów słabszych, zajęcia z zakresu wsparcie terapeutycznego, doradcze i ogólnorozwojowe 

oraz dla nauczycieli potrzebujących szkoleń rozwijających kompetencje odpowiadające potrzebom edukacyjnym uczniów.

4
RPKP.10.02.02-04-

0045/18
Gmina Zakrzewo aleksandrowski Zakrzewo Nasza szkoła kluczem do sukcesu 601 542,51 506 493,50

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji 161 uczniów (82 Kobiet/79 Mężczyzn) uczestniczących w edukacji, w tym 85 (45 Kobiet/40 

Mężczyzn) o specjalnych potrzebach oraz podniesienie kompetencji 10 nauczycieli (7 Kobiet/3 Mężczyzn), prowadzące do podwyższenia poziomu 

jakości edukacji na terenie gminy Zakrzewo w okresie od 1 września 2019 do 30 czerwca 2021 roku. Wsparciem w ramach projektu zostaną 

objęte 2 szkoły: Szkoła Podstawowa w Sędzinie i Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Zakrzewie.

W ramach projektu zaplanowana jest realizacja działań takich jak: wsparcie 161 uczniów 

z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności; poprawa warunków 

dydaktycznych w 2 szkołach poprzez doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych, które pozwolą stworzyć warunki do nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu poprzez zakup sprzętu (m.in. przyrządy 

i urządzenia do obserwacji, preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych, przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń, globusy, 

mapy, przewodniki, atlasy, materiały biurowe, kalkulator naukowy, zestaw matematycznych gier dydaktycznych i logicznych, bryły geometryczne, 

zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości); wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia poprzez realizację zajęć dodatkowych, 

zakup pomocy dydaktycznych dla 85 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wsparcie 10 nauczycieli w ramach szkoleń w zakresie 

wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami.

Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFS) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Toruń, 09.05.2019 r.                                                                                                   



5
RPKP.10.02.02-04-

0050/18
Gmina Golub - Dobrzyń

golubsko-

dobrzyński

Golub - 

Dobrzyń

Rozwój wiedzy i kompetencji to ścieżka do 

sukcesu
1 813 617,60 1 541 574,96

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u 90% uczniów tj. 374 uczniów spośród 414 uczniów objętych projektem oraz 

podniesienie kompetencji zawodowych 100% nauczycieli objętych projektem tj. 91 osób ze szkół podstawowych w gminie Golub-Dobrzyń. Grupę 

docelową stanowią uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych w Gałczewie, Lisewie, Nowogrodzie, Ostrowitem, Węgiersku i Wrockach. 

Dzięki realizacji projektu 6 szkół zostanie doposażonych w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK, wyposażenie do realizacji zajęć z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych metodą eksperymentu oraz pomoce do zajęć specjalistycznych. Uczniowie objęci projektem uzyskają wsparcie w 

zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz wyrównywania deficytów edukacyjnych. Nauczyciele objęci projektem będą mogli podnieść 

swoje kwalifikacje 

i kompetencje dzięki uczestnictwu w szkoleniach z zakresu wykorzystania w nauczaniu nowoczesnych technologii i materiałów, pracy z uczniem z 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi SPE, prowadzenia zajęć metodą eksperymentu.

6 234 399,21 5 294 375,73Razem:

Opracowanie: Departament Wdrażania Europejskiego Programu Operacyjnego


