
 

  
 

 
INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU NR RPWP.08.01.02-30-0081/17 

REALIZOWANYM W RAMACH WRPO 2014+ 
 

 
„Czerwony pasek w zasięgu  ręki –  kompleksowy program unowocześniania edukacji w Gminie 

Czerwonak” jest projektem realizowanym przez Gminę Czerwonak (obszar wiejski) w okresie VII.2018r.-VI.2019r. 

Celem projektu jest podniesienie jakości procesów kształcenia i rozbudowa oferty edukacyjnej w  szkołach w Gminie 

Czerwonak, co docelowo zmierza do poprawy wyników edukacyjnych podopiecznych szkół. Cel ten zostanie 

osiągnięty poprzez nabycie kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodniczych oraz językowych) przez  uczniów 

z pięciu szkół podstawowych na terenie Gminy Czerwonak, w tym także uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych dzięki udziałowi w zajęciach, przez podniesienie kwalifikacji lub kompetencji  nauczycieli poprzez udział 

w kursach doskonalących i wdrożenie programów wspomagania oraz doposażenie 34 pracowni szkolnych 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

 
 
PLANOWANE EFEKTY (rzeczowe), PRUDUKTY:  

 Liczba szkół objętych programem – 5 (wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Czerwonak) 
 Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne 

w edukacji szkolnej – 400 osób (z czego 240 dziewcząt) 
 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 15 osób (w tym 13 kobiet) 
 Liczba dodatkowych godzin zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów – 3534 godziny lekcyjne, 

w tym 80 godzin zajęć kształtujących kreatywność i innowacyjność 
 Liczba godzin szkoleń dla nauczycieli – 12 godzin zegarowych 
 Liczba sal szkolnych doposażonych w meble i sprzęt, w tym sprzęt TIK – 34 sale, w tym: 4 sale przyrodnicze, 

5 sal biologicznych, 5 sal chemicznych, 5 sal geograficznych, 10 sal matematycznych 
 
PLANOWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:  

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 240, w tym: 144 dziewczęta, 
96 chłopców 

 Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 
opuszczeniu programu - 29 osób 

 Liczba nauczycieli, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 15 osób, w tym 13 
kobiet, 2 mężczyzn 

 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych - 5 

 Liczba doposażonych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki - 34 
 Liczba szkół, w których na zajęciach wykorzystywane są e-podręczniki - 5 
 Liczba szkół, w których na zajęciach dodatkowych wykorzystywano zwalidowany produkt projektu 

innowacyjnego - 5 
 Liczba zrealizowanych kursów dla nauczycieli - 2 
 Liczba zrealizowanych zajęć dodatkowych - 3534 
 

 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 430 563,70zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 408 963,70zł 


