
 

 
 

 

 

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  

 

realizuje  
 

projekt pn. "Wiedza – paszportem w przyszłość”  
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 

środków budżetu państwa  
 

 

Tytuł Projektu  

 
"Wiedza – paszportem w przyszłość” 
 

Nr Umowy  POKL.09.01.02-16-027/11-01 

 

Wartość Projektu  50 000,00 zł 
w tym środki z : 

                                                Unii Europejskiej  –   42 500,00 zł 

                                                budżetu  państwa –      7 500,00 zł 

    

 

Okres realizacji  01.11.2011r.  –  31.12.2012r.  

 

Cele Projektu  Głównym celem Projektu będzie tworzenie warunków do rozwoju 

kompetencji kluczowych oraz podjęcie działań dla uczniów 

wymagających wsparcia poprzez organizację dodatkowych zajęć  

dydaktyczno-wyrównawczych w Publicznym Liceum 

Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół w Tułowicach. 

Realizacja 

Projektu   

1. W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Tułowicach  

realizacja projektu polegać będzie na organizacji:                                                                                             

 - Bloku zajęć dydaktyczno –wyrównawczych służących 

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu 

kształcenia na które będą się składać zajęcia z: j. polskiego (34h), 

historii i WOS (34h) ,fizyki i chemii (34h) i klubu dyskusyjnego w 

ramach przedmiotu wiedza o kulturze (17h). Dodatkowo 

zorganizowane zostaną: wyjazd do teatru do Opola, wycieczka 

dydaktyczna do Krakowa gdzie młodzież zapozna się z elementami  

historii i kultury polskiej poprzez odwiedzanie Muzeum Narodowego, 



zbiorów na Wawelu, kamienicy Hipolita oraz obozu koncentracyjnego 

w  Auschwitz . 

-Blok zajęć pozalekcyjnych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój 

kompetencji kluczowych  na które składać się będą zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze z:   j. niemieckiego (34h), j. angielskiego 

(34h), technologii  informacyjnej uwzględniającej ICT (34h), 

matematyki (34h), podstaw przedsiębiorczości (34h), biologii i 

geografii (34h).  

- Blok zajęć z doradztwa zawodowego - zajęcia będą miały na celu 

ukierunkowanie młodzieży przy wyborze dalszej ścieżki zawodowej 

oraz zmniejszenie zapóźnień cywilizacyjnych poprzez walkę ze 

stereotypami.  

 

Współrealizatorzy   

Projektu: 

 

1. Zespół Szkół w Tułowicach  

Koordynator Projektu – Jerzy Wójtowicz   

kontakt: ul. Zamkowa 15, 49-130 Tułowice  

Tel. 077 46 00 153 

 

Biuro projektu  Aneta Wójcik  

Podinspektor w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu  

tel. 077 44 14 066 

e-mail: oswiata@powiatopolski.pl 

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

  

  
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz ze środków budżetu państwa 
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