
 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli informuje, iż 

uzyskał dofinansowanie na realizację projektu „Orły kompetencji – rozwój uczniów Szkoły 

Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli” o numerze RPPD.03.01.02-20-

0401/19.  

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego 

w Orli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, 

Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie 

kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.  

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

 Projekt jest realizowany  do 31.08.2022 roku.  

 Grupę docelową projektu stanowią wszyscy uczniowie/uczennice  klas I – VIII Szkoły Podstawowej 

z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli oraz  36 nauczycieli/nauczycielek (27K, 9M). 

nauczycieli.  

 Celem głównym projektu „Orły kompetencji – rozwój uczniów Szkoły Podstawowej z dodatkowym 

nauczaniem języka białoruskiego w Orli” jest wzrost jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej 

z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli skierowanej do 140 uczniów/uczennic 

(72dz./68ch.) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, matematyczno-przyrodniczych, języka 

angielskiego i postaw pożądanych na rynku pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym uczniów zdolnych oraz wzrost kompetencji 

zawodowych 36(27k/9m) nauczycieli/lek w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji 

kluczowych do 31.08.2022r. 

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania skierowane do uczniów:  

 Zajęcia rozwijające kreatywnośd i kompetencje kluczowe dla klas I-III,   

 Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczo-przyrodnicze z wykorzystaniem metody 

eksperymentu dla klas IV-VI,   

 Zajęcia językowe,  

  Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas IV - VIII,  

 Wybieram zawód - program doradztwa zawodowego,   

 Klub odkrywcy- zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla uczniów klas VII i VIII,  

 Programuję swoją przyszłośd,  

 Program stypendialny, 



 Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością,  

 Doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny,  

oraz następujące wsparcie skierowane do nauczycieli:  

 Szkolenia nauczycieli-praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nowoczesne 

metody pracy z wykorzystaniem TIK. 

 

Wartośd projektu: 378 116,29 zł 

 

Dofinasowanie: 340 304,34 zł 


