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Zespól Szkolno  -  Przedszkolny  w Golasowicach  otrzymał  dofinansowanie  unijne  w wysokości  ponad  248 tys. zł na
realizację  projektu  rozwijającego  zainteresowania  uczniów.

Projekt,,Poznawanie  przez  doświadcza-

nie"  rozpoczął  się 1 kwietnia  i potrwa  do

31 grudnia  2022  roku.  Projekt  współfinan-

sowanyjest  przez  Unię  Europejską  ze środ-

ków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.

Jego  celem  jest  rozwijanie  zainteresowań

oraz  wspomaganie  edukacji  uczniów  w for-

mie  dodatkowych  zajęć  w małych  grupach

(5- osobowych)  oraz  poprzez  organizację

wycieczek  edukacyjnych.

Projekt  składa  się z trzech  etapów.

W ramach  pierwszego  z nich  odbędą  się

zajęcia  dodatkowe  dla uczniów  z języka

angielskiego  oraz  z matematyki.  Lekcje  będą

prowadzone  raz w tygodniu  w dwóch  gru-

pach  po 5 osób  aż dolutego  przyszłego  roku.

Uczniowie  pojadą  teżjesienią  na dwudniową

wycieczkę  do ośrodka  wypoczynkowego

h2o w Kiczycach  połączoną  z warsztatami

językowymi.  Do16  kwietnia  trwa  rekrutacja

do tego  etapu  projektu  dla uczniów  klas 4 - 7.

Drugi  etap  projektu  rozpocznie  się we

wrześniu  2021 roku  i potrwa  do czerwca

2022  roku.  W tym  czasie  będą  prowadzo-

ne zajęcia  rozwijające  zainteresowania

metodą  eksperymentu.  Będą  to zajęcia

z geografii,  przyrody,  fizyczno-chemiczne

i z matematyki  - również  w 2 grupach  po

5 osób.  W ramach  zajęć  również  zaplano-

wano  dwudniowe  wycieczki  do:  Warszawy,

Krakowa  oraz  ośrodka  h2o  w Kiczycach.

Do tego  etapu  projektu  rekrutacja  będzie

prowadzona  we wrześniu  dla uczniów

klas  4 - 8.

Ostatnim  etapem  będą  zajęcia  dodat-

kowe  z języka  angielskiego  oraz  zajęcia

dydaktyczno  -  wyrównawcze  z matematyki

w okresie  od stycznia  do grudnia  2022.

Tych  uczniów  również  czeka  dwudniowa

wycieczka,  a rekrutacja  będzie  prowadzona

w styczniu  2022.

- To duży  projektdla  naszej  małej  szkoły  -

mówi  dyrektorka  ZSP Golasowice  Agnieszka

Rozmarynowska.  - W crągu  dwórh  1at jego

trwanra  wmjęcrach  oraz  wycreczka«h  będzie

mogło  wziąć  udział  aż 68 uczniów!  Nasza

szkoła  wzbogacisię  równieżo  60przeróżnyh

pomocy  naukowych.

W ramach  projektu  planowane  jest

bowiem  doposażenie  placówki  w  nowocze-

sne pomoce  dydaktyczne,  sprzęt  do  zajęć

prowadzonych  metodą  eksperymentu  oraz

multimedia  (m.in.  tablety,  tablice  multi-

medialne,  mikroskopy).  Dzięki  udziałowi

w projekcie  szkoła  będzie  mogła  wypo-

sażyć  m.in.  dwie  nowe  pracownie,  które

powstały  w ubiegłym  roku.

Całkowita  wartość  projektu  to 276

161,63  zł, z czego  dofinansowanie  z UE

wynosi:  248 545,47  zł.  -

Sabina  Bartecka

Projekt  współfinansowany  jest  ,  )

przez  Unię  Europejską,  ze środkć+w

Europejskiego  Funduszu  Społecznego,

w ramach  Regionalnego  Programu

OperacyjnegoWojewództwa  Śląskiego

na lata  2014  -  2020.
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ProponuJemy kandydatom do klasy dwuJęzycznej

z naszymi nauczycielami Języka śngielskiego
wceii.i.przygotowania się do testu kompetńcji.

Dwoje  uczniów  pawłowickiego  technikum  znalazło
się  w  finale  eliminacji  centralnych  olimpiady  logistycznej!

Komitet Główny Olimpiady Logistycznej 5
ogłosił  wyniki  eliminacji  okręgowych.  Do eli-

minacji  centralnych  zakwalifikowali  się ucznio-

wie  klasy  trzeciej  pawłowickiego  technikum

kształcący  się w zawodzie  technik  logistyk.

Wyróżnionymi  uczniami  są:OskarChodzi-

dło i Kinga  Zomerlik.  W gronie  najepszych

logistykówznaleźli  sięwwynikutrójstopnio-

wych  eliminacji.Turniejjest  przeprowadzany

corocznie  przez  Międzynarodową  Wyższą

Szkołę  Logistyki  i Transportu  we  Wrocławiu

od 2012 roku.  Jego  celem  jest  pobudzanie

i rozwijanie  zainteresowań  uczniÓw  pro-

blematyką  logistyczną,  ocena  praktyczna

programów  nauczania  w szkołach  ponad-

podstawowych  i ponadgimnazjalnych  oraz

podnoszenie  poziomu  kształcenia.  Etapy  s,,

szkolnyi  okręgowy  odbywały  się online.  Etap

IIl, ze względu  na sytuację  epidemiologiczną,  p
zostanie  również  przeprowadzony  w formie  'a

zdalnej.  '

Jużterazżyczymy  naszym  olimpijczykom

osiągnięcia  najwyższych  wyników  na szczeblu  krajowym.
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