Projekty miękkie realizowane przez gminę Siemień – realizator projektu
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemieniu
Projekt „Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej na terenie gminy
Siemień” w ramach umowy 123/POKL.09.01.01-06-087/08 realizowany przez
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemieniu
Czas trwania projektu 01.07.2009-31.07.2011. Budżet projektu – 507.030,00
Celem projektu przedszkolnego było utworzenie punktów przedszkolnych
w Juliopolu, Gródku Szlacheckim i Miłkowie oraz doposażenie istniejącego
Przedszkola w Siemieniu. Łącznie wydatki projektu wyniosły 505.147,25 w tym
kwota 9.050,00 zł. stanowiła wkład własny jst. Oprócz zakupu pomocy
dydaktycznych w każdym z przedszkoli, dla grupy 57 dzieci z terenu gminy,
realizowane były zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki, logopedii,
gimnastyki

korekcyjno-kompensacyjnej,

a

w

Siemieniu

dodatkowo

glottodydaktyki. W Siemieniu w ramach projektu zakupiono plac zabaw
o wartości 13.000,00 zł. W celu zapewnienia sprawnej obsługi projektu
zatrudniono koordynatora na umowę o pracę oraz księgową na umowę zlecenia,
natomiast w punktach przedszkolnych 3 nauczycieli na umowę o pracę
i 9 na umowę zlecenia do prowadzenia zajęć dodatkowych.

Projekt „Edukacyjna alternatywa w Gminie Siemień” realizowany
w ramach umowy 352/POKL.09.01.02-06-041/10 realizowany przez Gminny
Zespół Obsługi Szkół w Siemieniu
Czas trwania projektu 01.08.2010-30.07.2011. Budżet projektu – 709.785,00
W ramach projektu we wszystkich szkołach przeprowadzone były zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, mające na celu wyrównywanie dysproporcji
edukacyjnych oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe:
informatyczne, z języków obcych, matematyczne, przyrodniczo-ekologiczne,
polonistyczno-dziennikarskie, historyczne, plastyczne, teatralne, muzyczne
i filmowo-fotograficzne. W związku z realizacją zajęć rozwijających uczniowie
brali udział w 10 wyjazdach edukacyjnych (5 w roku 2010, 5 w roku 2011.) We
wszystkich szkołach organizowane były również zajęcia sportowe, mające na
celu rozwój aktywności i sprawności fizycznej. Uczestnicy zajęć sportowych
korzystali z wyjazdów na basen do Lubartowa w wymiarze 2 godzin
miesięcznie, gdzie organizowane były lekcje pływania.
Dodatkowo w ramach projektu we wszystkich szkołach podstawowych
prowadzona była terapia psychologiczna i logopedyczna, a w Gimnazjum
utworzony został Szkolny Ośrodek Kariery, gdzie dyżurują doradcy zawodowi
i psycholodzy. Do każdego rodzaju zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.
do każdej ze szkół kamery, aparaty fotograficzne, radioodtwarzacze CD,
mikrofony bezprzewodowe, ponadto do gimnazjum komputer przenośny
i drukarkę) oraz tablice interaktywne z oprogramowaniem do każdej ze szkół.
Łącznie wydatki projektu wyniosły 679.780,73 w tym 74.128,12 zł. jako wkład
własny jst ( koszt dowozu i rozwozu uczniów na zajęcia ).

Projekt „Przez tradycję do wspólnoty” realizowany w ramach umowy
Nr POKL.07.03.00-06-286/09-00 przez Szkołę Podstawową w Gródku
Szlacheckim.
Czas trwania projektu 01.05.2010-31.10.2010. Budżet projektu – 40.800,00
Do końca projektu wydano 38.685,59 zł., z czego 19.615,00 stanowiły
wynagrodzenia (umowy zlecenia) koordynatora, 4 trenerów

i księgowej,

1959,19 zł – pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP), 4.000,00 zł instrumenty
muzyczne (keyboard, 5 gitar, flety, dzwonki, marakasy, tamburyna, trójkąt,
agogo, pokrowce do gitar, statyw, zasilacz),organizacja przeglądu zespołów (
catering, nagłośnienie, oprawa muzyczna) 6.800,00 zł, opracowanie i wydruk
dyplomów na przegląd 500,00 zł, opracowanie i wydruk folderu promującego
KGW w Gródku Szlacheckim 2000,00 zł, przewóz osób na przeglądy 850,00 zł.
, ubezpieczenie uczestników przeglądów 38,80 zł., zakup śpiewników 917,10
zł., zakup upominków na przegląd 782,90 zł., usługa druku i kolportażu ulotek
600,00 zł, artykuły biurowe – 600,00 zł., obsługa bankowa 22,60 zł.

„Indywidualizacja nauczania w klasach
I-III w Gminie Siemień”
Projekt „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Siemień”
realizowany był przez Gminny Zespół Obsługi Szkół w Siemieniu w okresie od
01.07.2011 r. do 30.06.2012 r. Wartość projektu wyniosła 118.585,82 zł
w całości sfinansowanych ze środków EFS.
W ramach projektu wsparciem objęto 76 uczniów klas I-III szkół
podstawowych, u których zdiagnozowano określone problemy i potrzeby.
W Szkole Podstawowej w Juliopolu wsparciem objęto 24 uczniów
(10 dziewczynek i 14 chłopców), którzy uczestniczyli w następujących
zajęciach:
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu -4 uczniów – 40
godzin zajęć,
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych - 4 uczniów – 40 godzin zajęć,
zajęcia logopedyczne dla dzieci z trudnościami w rozwoju mowy – 8
uczniów – 40 godzin zajęć,
zajęcia gimnastyki korekcyjnej - 8 uczniów – 40 godzin zajęć.
W Zespole Placówek Oświatowych w Siemieniu wsparciem objęto 28
uczniów (14 dziewczynek i 14 chłopców) w tym 2 uczniów niepełnosprawnych.
W ramach tego zadania przeprowadzono następujące zajęcia:
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu odbywały się w 2
grupach po 6 uczniów. Łącznie przeprowadzono 60 godzin zajęć, po 30
w każdej z grup,
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych prowadzono dla 4 uczniów – 30 godzin zajęć,
zajęcia logopedyczne dla dzieci z trudnościami w rozwoju mowy – 4
uczniów – 30 godzin zajęć,
zajęcia rozwijające matematyczno-przyrodnicze dla 8 uczniów
uzdolnionych – 30 godzin zajęć.
W Szkole Podstawowej w Miłkowie wsparciem objęto 16 uczniów (10
dziewczynek i 6 chłopców) w tym 1 uczeń niepełnosprawny, dla których
przeprowadzono następujące zajęcia:

zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu odbywały się w 2
grupach po 4 uczniów w każdej z grup. Łącznie przeprowadzono 60 godzin
zajęć, po 30 w każdej z grup,
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych prowadzono w 2 grupach, po 4 uczniów w każdej grupie –
zrealizowano 60 godzin zajęć, po30 godzin dla każdej grupy,
zajęcia logopedyczne dla dzieci z trudnościami w rozwoju mowy – 7
uczniów – 30 godzin zajęć.
W Szkole Podstawowej w Gródku Szlacheckim w projekcie uczestniczyło 8
uczniów
(5 dziewczynek i 3 chłopców). Uczniowie ci uczestniczyli w następujących
zajęciach:
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 4 uczniów – 40
godzin zajęć,
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych - 4 uczniów – 40 godzin zajęć,
zajęcia logopedyczne dla dzieci z trudnościami w rozwoju mowy – 2
uczniów – 40 godzin zajęć,
Ponadto w ramach współpracy pomiędzy GZOS a Powiatową Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Parczewie przeprowadzono bezpłatne
warsztaty dla wszystkich uczniów klas I-III uczące postaw wzajemnego
szacunku wobec siebie, partnerskich relacji między płciami, a także unikania
przemocy. Warsztaty przekazały również niestereotypową wiedzę na temat
możliwości wyborów życiowych niezależnie od płci. Każda grupa uczniów
uczestniczyła w dwóch dwugodzinnych warsztatach.
Nad prawidłową realizacją projektu czuwał zespół projektowy składający
się z pracowników GZOS. W celu wyłonienia dostawcy pomocy naukowych
przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, natomiast nauczyciele prowadzący zajęcia
dodatkowe zostali wyłonieni na podstawie złożonych ofert w ramach zapytania
ofertowego.
Do każdej ze szkół zakupiono pomoce dydaktyczne dla każdego rodzaju zajęć,
programy komputerowe oraz meble zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem
przez dyrektorów poszczególnych szkół. Zgodnie z wymogami umowy pomoce

dydaktyczne zostały oznakowane logo projektu, miejsca prowadzenia zajęć
plakatami, a budynki szkół i Urzędu Gminy tablicami informacyjnymi.
Wydatki poniesione w ramach
kształtowały się następująco:
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„Modernizacja

oddziałów

przedszkolnych

w

szkołach

podstawowych” był realizowany w okresie od 1.03.2014 r. do 30.11.2014 r. na
podstawie umowy nr POKL.09.01.01-06-106/13. Wydatki stanowiły 218.727,99
zł. i w 100% pochodziły ze środków unijnych. Projekt miał na celu doposażenie
i modernizację istniejących oddziałów przedszkolnych. W ramach projektu
zmodernizowano place zabaw w Siemieniu, Gródku Szlacheckim i Juliopolu,
łazienki dla dzieci, zakupiono meble do sal lekcyjnych, meble do miejsc
wypoczynku dla dzieci, zabawki i pomoce dydaktyczne, artykuły papiernicze,
sprzęt komputerowy i audiowizualny w ZPO Siemień, SP Juliopol i SP Gródek
Szlachecki. Dodatkowo w SP w Juliopolu zmodernizowano łazienkę dla
personelu, a w SP Juliopol i SP w Gródku Szlacheckim zmodernizowano
kuchnie poprzez zakup mebli, zmywarek, okapów, zlewozmywaków, lodówki,
garnków i zastaw stołowych. W poszczególnych szkołach wydatki projektowe
kształtowały się następująco:
− ZPO Siemień – 68.428,70 zł.
− SP w Juliopolu – 86.756,00 zł.
− SP w Gródku Szlacheckim – 63.542,29 zł.

Projekt „Przyspieszenie edukacyjne w gminie Siemień” był realizowany w
okresie od 01.08.2014 r. do 30.06.2015 r. zgodnie z umową POKL.09.01.02-06344/13. Projekt miał na celu wzmocnienie kompetencji kluczowych poprzez
uczestnictwo uczniów w zajęciach rozwijających (matematyczne, przyrodnicze,
chemiczne, biologiczne, fizyczne, krajoznawcze, polonistyczne, historyczne,
teatralne) oraz wyrównawczych zajęciach z matematyki w klasach III i VI SP i
III klasach gimnazjum, z języka angielskiego w klasach VI SP i III gimnazjum.
W 2015 r. wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w dwóch wyjazdach
edukacyjnych do Warszawy – do Centrum Nauki Kopernik oraz do Muzeum
Powstania Warszawskiego (Gimnazjum) i Szlakiem Małego Powstańca (SP).
W 2015 roku na realizację projektu wydatkowano środki w wysokości
268.845,89 zł. Wkład własny jst był wkładem niepieniężnym w postaci
wynajmu sal lekcyjnych na zajęcia. W projekcie brali udział wszyscy uczniowie
ze szkół podstawowych i gimnazjum.

