
 

           
 

 

 

Powiat Opolski 
 

w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji                 

oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych  

 

realizuje  
 

projekt pn. Omnibus Powiatu Opolskiego 
  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Tytuł Projektu  

 
Omnibus Powiatu Opolskiego 
 

Nr Umowy  POKL.09.01.02-16-016/13-00 

 

Wartość Projektu  187 824,00zł 
w tym środki z : 

                                                Unii Europejskiej  –   159 650,40 zł 

Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego –     28 173,60 zł 

    

Okres realizacji  01.03.2014r.  –  28.02.2015r.  

 

Cele Projektu  Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych                 

u uczniów w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Zespole 

Szkół w Ozimku oraz w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym                     

w Zespole Szkół w Niemodlinie, poprzez stworzenie odpowiednich 

warunków i organizację dodatkowych zajęć. 

Realizacja 

Projektu   

1. W  Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół                  

w Ozimku  realizacja projektu polegać będzie na organizacji:         

2.                                                                                      

- bloku zajęć dydaktyczno –wyrównawczych oraz specjalistycznych 

służących wyrównywaniu dysproporcji na które będą się składać 

zajęcia z: j. polskiego (64h), j. angielskiego (64h), j. niemieckiego 

(64h), matematyki  (96h). Zajęcia prowadzone będą w formie 

konsultacji. 
 

-bloku  zajęć pozalekcyjnych  dla  uczniów ukierunkowanych                    

na rozwój kompetencji kluczowych na które składać się będą zajęcia 



pozalekcyjne i kółka z:  matematyki (96h), fizyki (64h), chemii (64h), 

biologii (64h), geografii (64h), historii i wos (64h), geografii (34h), 

klubu dobrej książki (64h), klubu dyskusyjnego z j. angielskiego (64h) 

oraz  zajęcia z techniki i informatyki (64h). Kontynuacją zajęć będzie 

wyjazd edukacyjny do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik. 

 

- bloku poradnictwa i doradztwa zawodowego (64h) - sprzyjający                     

w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnego do świadomego 

wyboru ścieżki kształcenia i przyszłego zawodu. Zajęcia prowadzone 

będą w Szkolnym Ośrodku Kariery .  

 

 

3. W  Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół                    

w Niemodlinie  realizacja projektu polegać będzie na organizacji:     

 

 - bloku zajęć dydaktyczno –wyrównawczych na które będą się składać 

zajęcia z: fakultet j. angielskiego (48h), j. polskiego (32h),                            

j. angielskiego (64h), matematyki (32h). Zajęcia prowadzone będą                 

w formie konsultacji. 
 

-bloku  zajęć rozwijających kompetencje  kluczowe na które składać się 

będą zajęcia z:  historii (32h), przedsiębiorczości (32h), j. angielskiego 

(96h), koła z biologii (48h), matematyki (24h), fizyki (32h) oraz koła 

szachowego (32h). Kontynuacją zajęć będą wyjazdy edukacyjne                           

do Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach oraz   

na Uniwersytet Opolski. 

 

- bloku poradnictwa i doradztwa  edukacyjno-zawodowego (32h)- 

sprzyjający w zdobywaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnego                        

do świadomego wyboru ścieżki kształcenia i przyszłego zawodu.                                                                               

Współrealizatorzy   

Projektu: 

 

1. Zespół Szkół w Ozimku 

Koordynator Projektu – Halina Smolnik   

kontakt: ul. Częstochowska 24, 46-040 Ozimek  

Tel. 077 443-64-50 

 

2. Zespół Szkół w Niemodlinie    

Koordynator Projektu – Agnieszka Tracz   

kontakt: ul. Opolska 34, 49-100 Niemodlin 

Tel. 077 460-62-22 

Biuro projektu  Aneta Wójcik  

Inspektor w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu  

kontakt: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole  

Tel. 077 54 15 118,  pok. 312 

e-mail: oswiata@powiatopolski.pl 

  
 

 

 

 

mailto:oswiata@powiatopolski.pl


 

 

 

 

 


