
 
 

„Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

Priorytet 7  Infrastruktura edukacyjna 

 
Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną 

 

Poddziałanie 1-OSI -  7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i 

gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI 

 

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Dolnośląskiego  

 
Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

     

Wartość projektu: 2 564 237,87 

 

Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 141 803,47 

 
Wysokość dofinansowania: 85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych 

 

Wartość dofinansowania: 1 820 532,96 

 

Udział własny Gminy: 743 704,91 

 

Okres realizacji: 2018 
 

 

Nr Projektu: RPDS.07.01.01-IZ.00-02-073/16 

 
 

 

 

 

 

 



GENEZA 

 

Do wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów objętych projektem uczęszcza 

6128 uczniów.  Głównym problemem placówek oświatowych jest brak  narzędzi do prowadzenia 

zajęć metodą doświadczalną, brak nowoczesnych pracowni przyrodniczych.  Podniesienie 
kompetencji kluczowych uczniów jest możliwe zarówno przez zakup wyposażenia, jak i wdrożenie 

ujednoliconego sposobu nauczania. Dobrym wzorcem dla kadry nauczycielskiej jest zatwierdzony 

przez MEN program nauczania przyrody wypracowany przez ekspertów Centrum Nauki Kopernik- 

jednolite scenariusze gwarantują wszystkim uczniom ten sam standard zajęć. 
 

CELE 

 
Celem głównym projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia we wszystkich szkołach 

prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów oraz wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie 

kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Głogów, poprzez adaptację  
i wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne sal na pracownie przyrodnicze. Założenia 

projektu przyczynią się do osiągnięcia wizji rozwoju miasta i Dolnego Śląska opartego na wiedzy  

i kompetencjach kluczowych mieszkańców. Efektem projektu jest stworzenie 13 pracowni we 

wszystkich szkołach prowadzonych przez GMG. Nowe pracownie pozwolą na podniesienie 
kompetencji kluczowych u uczniów (zdobywanie przyrodniczej wiedzy empirycznej) i społecznych 

(praca zespołowa), co umocni w przyszłości ich pozycję na rynku pracy, zapobiegnie wczesnemu 

opuszczeniu systemu edukacji. Dzięki realizacji projektu wdrożony zostanie jeden z mechanizmów 
zapobiegający niskiej aktywności zawodowej przy niekorzystnych trendach demograficznych. 

Działania przeprowadzone w ramach projektu zagwarantują poprawę warunków kształcenia, 

wprowadzenie wysokich standardów nauczania przedmiotów przyrodniczych. 

 

PRZEDMIOT PROJEKTU 

 

Projekt zakłada: 
- prace adaptacyjne sal na pracownie przyrodnicze (każda szkoła to osobne zadanie), na którą 

składają się niezbędne prace remontowe, w tym w zakresie instalacji elektrycznej. 

- wyposażenia pracowni przyrodniczych ( zakup mebli, pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego 
do prowadzenia zajęć metodą badawczą) w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów 

- działania promocyjne. 

 

REALIZACJA  I PLANOWANE EFEKTY 

 

Za realizację i trwałość przedsięwzięcia odpowiada Gmina Miejska Głogów. Wykonawcy prac 

remontowych oraz dostawcy wyposażenia zostaną wybrani przez GMG w trybie ustawy Prawo 
zamówień publicznych- przetarg nieograniczony. 

Planowane wskaźniki: Liczba obiektów dostostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.- 

13; Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej-13 Liczba użytkowników 
infrastruktury edukacyjnej wspartej w programie- 3492 osób. 
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