
 

Projekt „Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku ” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 

Projekt Uczeń na 6 w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana 

Twardowskiego w Olecku realizowany jest przez Szkołę Podstawowej nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku. 

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacyjnej, jakości kształcenia i oferty edukacyjnej  

dla 31 uczennic i 33 uczniów SP nr 4 z oddziałami  integracyjnymi  w Olecku gminy Olecko  poprzez 

realizację zajęć edukacyjnych (języki obce, matematyczne, ICT) z wykorzystaniem narzędzi ICT 

 i e–learningu, różnorodnych metod form prowadzenia zajęć (metoda projektowa, aktywizująca, 

komunikacyjna, interdyscyplinarna, badawcza) oraz podniesienie kompetencji 15 nauczycielek 

 i 2 nauczycieli zatrudnionych w SP nr 4 w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu 

 i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w okresie  

od 01.02.2017 roku do 30.06.2018 roku. 

Planowane efekty: 

1) wdrożenie platformy TIK  do zajęć oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne, 

2) 17 nauczycieli otrzyma wsparcie oraz podniesie kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć  

z wykorzystaniem narzędzi TIK, 

3) 48 uczniów weźmie udział w zajęciach z matematyki, 

4) u 36 uczniów wzrosną kompetencje matematyczne i cyfrowe, 

5) 16 uczniów weźmie udział w zajęciach z języka angielskiego, 

6) u 12 uczniów wzrosną kompetencje porozumiewania się w języku angielskim.  

Realizacja projektu trwa od 1 lutego 2017r. do 30 czerwca  2018r.  

Ogólna wartość projektu – 220 226,75 zł, w tym: dofinansowanie ze środków zewnętrznych –   

195 567,25 zł, z czego 187 192,74  zł - to środki europejskie. 

Biuro projektu – 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana  Twardowskiego w Olecku, 

Os. Siejnik I 14, 19 - 400 Olecko,   tel. 87 523 91 00 

Informacja w sprawie realizacji projektu – dyrektor szkoły Stanisław Kopycki 

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu – na stronie http://www.zs.olecko.pl/ 

 

 


