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Streszczenie 
Niniejszy artykul zawiera analiz^ zmian, jakie zaszty w sferze edukacji " i 

przestrzeni ponad 10. letniej przynaleznosci Polski do Unii Europejskiej. Przystapier e 
do UE stworzylo wielu instytucjom mozliwosc korzystania z tzw. srodkc-
zewn^trznych, ktore w ramach roznych programow i ich priorytet6w zostafy zawarte 
puli do wykorzystania przez paristwa czlonkowskie. Priorytet w ramach ktorego :•: 
srodki te mogfy siegac instytucje oswiatowe zawarty jest w Programie Operacyjr.} — 
Kapital Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego, os priorytetowa IX. • 
opracowaniu opisano srodki pozyskane na poziomie wojewodztwa pomorskie^ 
rozwoj kompetencji kluczowych uczniow w gminach Skarszewy, Osieczna i Bobov : 
(powiat starogardzki) oraz programy realizowane przez placowki oswiatowe na terer r 
gminy Skarszewy. Zastala dokonana analiza wszystkich umow zawartych przez gm:: ; 
Skarszewy z samorzadem wojewodztwa pomorskiego w latach 2007 - 2013. 

Summary 
This article provides an analysis of the changes that have occurred in the fie : 

of education for over 10 years of Polish membership in the European Union. Access; : -
to the EU has created a number of institutions to use the so-called, external funds whic -
under various programmes and their priorities are included in the pool for use ':> 
Member States. Priority under which the measures they can reach education 
institutions is included in the Human Capital Operational Programme under 
European Social Fund, the priority axis IX. The paper describes the funds raised at the 
Pomeranian province, the development of key competencies of students in the 
municipalities Skarszewy, Osieczna and Bobowo ( starogardzki district ) a r : 
programmes implemented by educational institutions in the community of Skarszev. 
Analysis was made of all agreements concluded by the community of Skarszewy with 
local Pomeranian province in the years 2007-2013, 
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Wst^p 
1 maja 2014 r. min?la dziesiatq rocznica przyst^pienia Polski do 

Unii Europejskiej. L^cznie Polska, od 2004 roku otrzymala z polityki 
spojnosci ponad 82 mid euro, ktore zostaly zainwestowane w 
infrastruktur? drogowq, poprawe srodowiska naturalnego, szybki 
internet, rozwoj innowacyjnych firm. 

Pieni^dze, ktore pozyskalismy, przewyzszyly sum? naszych 
skladek czlonkowskich ponad trzykrotnie. W rezultacie Polska jest 
najwi?kszym beneficjentem netto funduszy Unii Europejskiej, a sredni 
poziom dofinansowania Unii Europejskiej na mieszkanca w kraju 
wyniosl 8,5 tys. zl. Razem w obu perspektywach unijnych Polska 
otrzymala ponad 82 mid euro z polityki spojnosci - 14,2 mid euro w 
latach 2004-2006 oraz 67,9 mid euro na lata 2007-2013. 

W perspektywie 2004-2006 wykorzystalismy wszystkie dost?pne 
fundusze. Z budzetu 2007-2013 wykorzystalismy juz 97,5 % funduszy, 
czyli ponad 66 mid euro. W obu perspektywach, wg stanu na 27 kwietnia 
2014 r., beneficjenci zrealizowali Iqcznie ponad 186 tys. projektow. 
Najwi?kszymi beneficjentami w okresie lat 2004-2013 byly jednostki 
samorzqdu terytorialnego (okolo 34 % wartosci projektow) oraz 
przedsi?biorstwa (30 %).W strukturze dofinansowania w niemal 
wszystkich wojewodztwach dominuj^ wydatki na transport, nastepnie na 
badania i rozwoj technologiczny oraz na rozwoj zasobow ludzkich. 

l 
Na tej ostatniej sferze, tj. zasobach ludzkich w kontekscie edukacji, w 
skali wojewodztwa pomorskiego jak rowniez gminy Skarszewy, skupimy 
si? w tym rozdziale. Dofinansowanie zasobow ludzkich, to takze 
inwestycja. Jest to inwestycja w nasz^ wspoln^ przyszlosc, bo dobro i 
mozliwosc rozwoju dzieci i mlodziezy powinno stanowic punkt wyjscia 
dla wszystkich dzialan, podejmowanych przez organy paristwowe czy tez 
samorz^dy kazdego szczebla. Nasz wspolny dobrobyt zalezny jest w 
duzym stopniu od tego, w jaki sposob umozliwi si? start w zycie dorosle 
i stworzy odpowiednie warunki rozwoju dla najmlodszej cz?sci 
spoleczenstwa. To oni w przyszlosci stanowic b?d^ sile nap?dow^ naszej 
gospodarki, sfery publicznej czy tez nauki i kultury. 

Opis projektow unijnych edukacyjnych realizowanych w latach 2007 
- 2013 na terenie wojewodztwa pomorskiego 
Zadania z zakresu szeroko pojmowanej edukacji realizowane s^ w 
naszym wojewodztwie przez Departament Edukacji i Sportu Urz?du 
Marszalkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego pod haslem „Pomorskie 
dobry kurs na edukacj?". S3 to projekty systemowe wspolfmansowane ze 

1 www. 101atwue.pl/kategorie/wiadomosci/ 
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srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapital Ludzki 2007-2013. 
Departament Edukacji i Sportu Urz^du Marszalkowskiego Wojewodztwa 
Pomorskiego podejmuje dziaiania w celu stwarzania jak najlepszych 
warunkow dla rozwoju uczniom uzdolnionym, zwlaszcza w zakresie 
przedmiotow matematyczno - przyrodniczych, jak i 
skuteczne wyrownywanie szans edukacyjnych tym uczniom, ktorzy 
napotykaj^ na roznego typu bariery. Wszystkie realizowane przez 
Departament Edukacji i Sportu projekty edukacyjne sluza budowie 
pomorskiego systemu zjakosci edukacji.1 

Instytucje 
edukacyjne 

Pracodawcy 

Ol^jioacje 
pozarz^dowe 

W y i s i e 
uciebiie 

Rye. 1. Budowa pomorskiego systemu jakosci edukacji2 

Realizowane programy s^ kierowanie do nauczycieli i kadry 
kierowniczej szkol, jak rowniez zapraszane s^ do wspolpracy uczelnie 
wyzsze, jednostki samorz^du terytorialnego, organizacje pozarzadowe 
oraz pracodawcy. Jedynie zaangazowanie wszystkich podmiotow 
odpowiedzialnych za oswiat? na Pomorzu i ich wspolne dzialanie 
stwarza szans? na podniesienie jakosci pomorskiej edukacji i 

1 Por Pomorskie dobry kurs na edukacji - regionalne systemowe projekty edukacyjne. 
Departament Edukacji i Sportu, Urzad Marszalkowski Wojewodztwa 
Pomorskiego, maj 2014 
2 Opracowano na podstawie: Pomorskie dobry kurs na edukacje - regionalne 
systemowe projekty edukacyjne, Departament Edukacji i Sportu, Urzad Marszalkowsk: 
Wojewodztwa Pomorskiego, maj 2014 
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wypracowanie trwalych rozwiazan systemowych w naszym regionie, z 
korzysci^ dla calego spoleczenstwa. Regionalne systemowe projekty 
edukacyjne realizowane w wojewodztwie pomorskim to: 
• Pomorskie - dobry kurs na edukacje Wspieranie uczniow o 

szczegolnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i 
informatyki Wyrownywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez 
programy rozwojowe, 

• Pomorskie - dobry kurs na edukacj?. Doskonalenie kadr systemu 
oswiaty, 

• Pomorskie - dobry kurs na edukacj?. Wyrownywanie szans 
edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe, 

• Pomorskie - dobry kurs na edukacj^. Szkolnictwo zawodowe w 
regionie a wyzwania rynku pracy, 

• Pomorskie - dobry kurs na edukacje. Ksztaitowanie kompetencji 
kluczowych uczniow w regionie poprzez edukacje morsk^, 

• Pomorskie - dobry kurs na edukacje. Program pomocy stypendialnej 
dla uczniow szczegolnie uzdolnionych z obszaru wojewodztwa 
pomorskiego. 

Projekt: Pomorskie - dobry kurs na edukacj^. Wspieranie uczniow o 
szczegolnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i 
informatyki Wyrownywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez 
programy rozwojowe (Zdolni z Pomorza). 

Ponizej przedstawiono podstawowe informacje o projekcie: 
• IX Priorytet. Rozwoj wyksztalcenia i kompetencji w regionach, 
• Dzialanie 9.4. Projekty innowacyjne, 
• Wartosc projektu: 10 000 000, 00 zl (85 % Europejski Fundusz 

Spoleczny, 3,75 % budzet panstwa, 11,25 % wklad wlasny 
wojewodztwa pomorskiego), 

• Czas trwania: 1 wrzesnia 2010 r. - 31 sierpnia 2013 r.1 

Analizowany projekt skierowany jest do najwybitniejszych uczniow 
naszego regionu. Statystycznie 3-5 % populacji dzieci przejawia wybitne 
uzdolnienia. Panuje jednak przekonanie, dzialaj^ce w rezultacie na 
niekorzysc dzieci szczegolnie uzdolnionych, ze zdolny sobie ,jakos" 
zawsze poradzi. Takie przekonanie jest bl^dne, gdyz taka osoba nie 
powinna radzic sobie nie ,jakos" tylko bardzo dobrze. Dlatego, jako 
jeden z pierwszych regionow w Polsce, Samorz^d Wojewodztwa 
Pomorskiego zdecydowal o realizacji projektu, ktorego efektem ma bye 

1 Opracowano na podstawie: Pomorskie dobry kurs na edukacje - regionalne 
systemowe projekty edukacyjne, Departament Edukacji i Sportu, Urzad Marszalkowski 
Wojewodztwa Pomorskiego, maj 2014 
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regionalny systemu wspierania uczniow uzdolnionych i nie 
pozostawianie ich samym sobie. 

Ogolne zalozenia projektu przewiduj^ stworzenie warunkow 
rownych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Wojewodztwa 
Pomorskiego, posiadaj^cym szczegolne predyspozycje w zakresie 
matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu 
systemowego wspierania uczniow uzdolnionych. Stworzenie takiego 
modelu systemowego wspierania uczniow uzdolnionych oraz narz?dzia, 
ktore zostan^ wypracowane w zakresie matematyki, fizyki i informatyki 

mogly miec zastosowanie rowniez w innych dziedzinach. 
Zaproponowany w projekcie model systemu wspierania uczniow 

uzdolnionych sklada si? z nast^pujacych elementow: 
• regionalny program i partnerstwo na rzecz wspierania uczniow 

uzdolnionych, 
• siec centrow nauczania kreatywnego, 
• system diagnozy i rekrutacji uczniow uzdolnionych, 
• formy wspierania ucznia uzdolnionego: 

a) zaj?cia pozalekcyjne, 
b) opieka merytoryczna uczelni wyZszych, 
c) obozy naukowe, 
d) spotkania akademickie, 
e) stypendia, 

• rekrutacja oraz wspieranie nauczycieli uczniow uzdolnionych, 
• portal edukacyjny wraz z platform^ e-learningowq'. 

1 Opracowano na podstawie: Pomorskie dobry kurs na edukacje - regionalne 
systemowe projekty edukacyjne, Departament Edukacji i Sportu, Urzad Marszalkowski 
Wojewodztwa Pomorskiego, maj 2014 
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Tabela 1. Podstawowe dane dotyczace projektu: Pomorskie - dobry kurs 
na edukacjtj. Wspieranie uczniow o szczegolnych predyspozycjach w 
zakresie matematyki, fizyki i informatyki Wyrownywanie szans 
edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe (Zdolni z 
Pomorza). 

Dane dotvcz^ce projektu 

Liczba beneficjentow projektu Wsparcie dodatkowe dla 
beneficjentow projektu 

1.554 ucz-
niow 
w 
projekcie 

450 uczniow 
wyznaczonych 
do udzialu w 
letnich 
obozach 
naukowych 

161 nauczycieli 
przygotowanych 
do pracy z 
uczniem 
uzdolnionym 

23 wybitnych 
uczniow 
obj?tych 
indywidualn^ 
opiek^ 
mentorow 

22 Lokalne 
Centra 
Nauczania 
Kreatywnego 
(LCNK) 

22 
psychologow 
udzielaj^cych 
wsparcia 
wszystkim 
uczniom z 
projektu 

Ponad 8.000 
godzin zaj?c 
pozalekcyjnych 
juz 
zrealizowanych 
z uczniami 

Pozostale dane dotyczace projektu 

Ponad 470.000 zl 45 spotkari akademickich na 1.276.600 z\ na stypendia dla 7 GB zasobow 
przeznaczonych na uczelniach wyzszych uczniow z projektu dost?pnych na Portalu 
doposazenie edukacyjnym 
LCNK 

zrodto: opracowanie wlasne na podst. na podstawie: Pomorskie dobry kurs na edukacj? 
- regionalne systemowe projekty edukacyjne, Departament Edukacji i Sportu, Urzad 
Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego, maj 2014 
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Projekt: Pomorskie - dobry kurs na edukacj?. Doskonalenie kadr 
systemu oswiaty. 
Ponizej przedstawiono podstawowe informacje o projekcie: 

• IX Priorytet. Rozwoj wyksztalcenia i kompetencji w 
regionach, 

• Dzialanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu 
oswiaty, 

• Wartosc projektu: 2.700.000, 00 zl (85 % Europejski 
Fundusz Spoleczny, 3,75 % budzet panstwa, 11,25 % 
wklad wlasny wojewodztwa pomorskiego), 

• Czas trwania: 15 luty 2010 r. - 31 grudnia 2011 r.1 

Wspolczesna szkola musi zapewnic swoim uczniom nie tylko okreslony 
zasob wiedzy, lecz rowniez umiejetnosc samodzielnego jej zdobywania 
w toku wlasnej aktywnosci poznawczej organizowanej systematycznie, 
planowo i efektywnie. Dlatego tez w Strategii Polityki Spolecznej 
Wojewodztwa Pomorskiego jako klucz do sukcesu w dziedzinie edukacji 
wskazano „m4drego, dobrze wyksztalconego i tworczego nauczyciela".2 

Glownym celem analizowanego projekt bylo podniesienie jakosci 
nauczania w szkolach wojewodztwa pomorskiego poprzez wzrost 
kompetencji zawodowych wsrod nauczycieli wszystkich etapow 
edukacyjnych oraz przedstawicieli kadr zarzadzajacych oswiaty. 
Z omawianego celu glownego wynikaja nast^pujqce cele szczegolowe, 
ktore powinny stac si? przedmiotem realizacji: 

• Zwi?kszenie kompetencji nauczycieli i kadry zarzqdzaj^cej oswiaty 
w obszarach majqcych istotny wplyw na wyniki egzaminow 
zewn?trznych, 

• Zwi?kszenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania 
nowoczesnych technik uczenia si? i nauczania (e-learning), 

• Podniesienie kompetencji przedstawicieli kadry zarzadzaj^cej oswiaty 
w zakresie wykorzystania diagnozy edukacyjnej w zarzqdzaniu 
placowk^ oswiatow^. 

1 Opracowano na podstawie: Pomorskie dobry kurs na edukacji - regionalne 
systemowe projekty edukacyjne, Departament Edukacji i Sportu, Urzad Marszalkowski 
Wojewodztwa Pomorskiego, maj 2014 
2 

http://www.pomorskie.eu/pl/projektyedukacyjne/projekty_zrealizowane/doskonalenie/d 
oskonalenieoprojekcie 
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Z punktu widzenia rozpoznanych potrzeb edukacyjnych, wsrod grupy 
docelowej, istotne jest podniesienie kompetencji nauczania w 
zakresie: 

• Pracy z uczniami wymagaj^cymi dodatkowego wsparcia 
edukacyjnego, 

• Planowania i ewaluacji procesu nauczania ze szczegolnym 
uwzgl^dnieniem wynikow egzaminow zewn^trznych, 

• Organizacji procesu nauczania pod kqtem efektywnej wspolpracy 
nauczycieli roznych przedmiotow, 

• Komunikacji intra- i interpersonalnej. 
Jesli skupimy si$ na kadrze zarz^dzaj^cej oswiatq wazne jest 
podniesienie kompetencji w zarz^dzaniu placowk^ oswiatow^ w zakresie 
umiejetnosci wykorzystania diagnozy edukacyjnej, a takZe w zakresie 

'komunikacji intra- i interpersonalnej. 

Tabela 2. Pomorskie - dobry kurs na edukacj^. Doskonalenie kadr 
systemu oswiaty. 

Dane dotyczqce projektu 

Liczba beneficjentdw projektu Hose grup szkoleniowych 
1.575 
nauczycieli 
przedmiotow 
ogolnych 

501 nauczycieli 
przedmiot6w 
zawodowych 

500 
przedstawicieli 
kadr 
zarz^dzajacych 
oswiaty w tym 
dyrektor6w 
szko) 

75 grup 
szkoleniowych dla 
nauczycieli 

19 grup szkoleniowych 
dla kadry zarzqdzajacej 

zrodlo: opracowanie wlasne na podst.: Pomorskie dobry kurs na edukacji - regionalne 
systemowe projekty edukacyjne, Departament Edukacji i Sportu, Urzad Marszalkowski 
Wojewodztwa Pomorskiego, maj 2014 

Projekt: Pomorskie - dobry kurs na edukacj^. Wyrownywanie szans 
edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe 
PoniZej przedstawiono podstawowe informacje o projekcie: 
• IX Priorytet. Rozwoj wyksztalcenia i kompetencji w regionach, 
• Dzialanie 9.1. 2 Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniow z grup 

o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszanie roznic w 
jakosci uslug edukacyjnych, 

• Wartosc projektu: 6.000.000, 00 zl (85 % Europejski Fundusz 
Spoleczny, 15 % budzet pahstwa), 

• Czas trwania: 10 maja 2010 r. - 30 wrzesnia 2011 r.1 

1 Opracowano na podstawie: Pomorskie dobry kurs na edukacje - regionalne 
systemowe projekty edukacyjne, Departament Edukacji i Sportu, Urzad Marszalkowski 
Wojewodztwa Pomorskiego, maj 2014 
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Analizowany projekt ma na celu wyrownywanie szans edukacyjnych 
uczniow gimnazjow, ktorzy w toku edukacji napotykaj^ na roznego typu 
bariery. 
Udziai w dodatkowych zaj?ciach, ktore b?dq odbywaly si? w roku 
szkolnym 2010/2011, ma pomoc uczniom rozwijac kompetencje 
kluczowe i spoleczne. 
W ramach projektu przeprowadzone zostaly zaj?cia w takich obszarach. 

jak: 
• J?zyki obce, 
• ICT (od angileskiego Information and Communication 

Technologies), 
• Nauki matematyczno - przyrodnicze, 
• Nauki humanistyczne, 
• Oboz dydaktyczno-sportowy. 

Pianowano realizacj? zajec sportowych, ktore pozwolq uczniom 
rozwijac wytrwalosc, zaangazowanie, umiej?tnosc wspolpracy w 
zespole, a takze pracy nad sob^. Dodatkowo uczniowie w ramach 
projektu byli otoczeni opiekq psychologiczno - pedagogiczn^. 

W ramach przedmiotowego projektu 90 gimnazjow, ktore braly 
udziai w projekcie, otrzymalo rowniez wsparcie w postaci pakietow 
dydaktycznych. Nalezy wspomniec, ze dodatkowym elementem 
motywujqcym uczniow do sumiennego udzialu w zaj?ciach 
pozalekcyjnych byla mozliwosc uczestnictwa w obozie dydaktyczno -
sportowym. 
Tabela 3. Pomorskie - dobry kurs na edukacj?. Wyrownywanie szans 
edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe 

Dane dotycz^ce pro jek tu 

Liezba beneficjentow projektu - uczniowie 
IIosc jednostek oswiatowych 

biorgcych udziai w projekcie -
g imnazja 

5 .100 uczniow bralo udziai w zaj^ciach 
pozalekcyjnych 

9 0 gimnazjow, ktore wziijly udziai w 
projekcie, otrzymalo pakiety dydaktyczne 

zrodlo: opracowanie wlasne na podst.: Pomorskie dobry kurs na edukacji - regionalne 
systemowe projekty edukacyjne, Departament Edukacji i Sportu, Urzqd Marszaikowsk; 
Wojewodztwa Pomorskiego, maj 2014 
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Projekt: Pomorskie - dobry kurs na edukacj?. Szkolnictwo 
zawodowe w regionie a wyzwania rynku praey 
Ponizej przedstawiono podstawowe informacje o projekcie: 
• IX Priorytet. Rozwoj wyksztalcenia i kompetencji w regionach, 
• Dzialanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnosci i jakosci szkolnictwa 

zawodowego. 
• Wartosc projektu: 20.000.000, 00 zl (85 % Europejski Fundusz 

Spoleczny, 2,25 % budzet panstwa, 12,75% wklad wlasny 
wojewodztwa pomorskiego i wchodz^cych w jego sklad powiatow), 

• Czas trwania: 1 wrzesnia 2011 r. - 31 grudnia 2014 r.1 

W ramach omawianego projektu glownym celem jest podniesienie 
jakosci atrakcyjnosci szkolnictwa zawodowego w wojewodztwie 
pomorskim. Z omawianego celu glownego zarysowuj^ si? do realizacji 
nast^pujqce cele szczegolowe: 
• Podniesienie jakosci i atrakcyjnosci szkol zawodowych w regionie 

wojewodztwa pomorskiego. 
• Wzmocnienie szkol zawodowych oraz jednostek samorzqdu 

terytorialnego odpowiedzialnych za szkolnictwo zawodowe w 
prowadzeniu dzialan ukierunkowanych na dostosowywanie oferty 
edukacyjnej do wymogow regionalnego i lokalnego rynku pracy. 

• Wzmocnienie zdolnosci uczniow do przyszlego zatrudnienia poprzez 
zwi^kszenie ich elastycznosci i mobilnosci zawodowej oraz rozwoj 
kompetencji kluczowych. 

• Poprawa wymiany informacji pomi^dzy szkolami zawodowymi 
a pracodawcami i instytucjami rynku pracy w zakresie formulowania 
i realizacji wzajemnych potrzeb. 

• Rozszerzenie i pogl^bienie wiedzy szkol zawodowych i jednostek 
samorz^du terytorialnego o regionalnym i lokalnym rynku pracy.2 

Projekt przewiduje w celu poprawy wizerunku szkolnictwa 
zawodowego tematyczn^ kampanie medialn^ skierowan^ zarowno do 
uczniow szkol gimnazjalnych, jak i do ich rodzicow i nauczycieli, jak 
rowniez spotkania z pomorskimi przedsiebiorcami. Ponadto przewiduje 
si? rowniez opracowanie standardow praktyk zawodowych i praktycznej 

1 Opracowano na podstawie: Pomorskie dobry kurs na edukacje - regionalne 
systemowe projekty edukacyjne, Departament Edukacji i Sportu, Urzad Marszalkowski 
Wojewodztwa Pomorskiego, maj 2014 
2 Opracowano na podstawie: Regulaminu projektu systemowego pn.: „Pomorskie -
dobry kurs na edukacje. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy", 
Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego, luty 2014 
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nauki zawodu, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla szkol, 
zaj?cia z j?zykow obcych i doradztwa zawodowego. 

Tabela 4. Pomorskie - dobry kurs na edukacj?. Szkolnictwo zawodowe w 
regionie a wyzwania rynku pracy. 
Dane dotyczgce projektu 

Liczba beneficjentow projektu (uczniowie, placowki) 
206 szkoty 
ponadgimnazjaln 
e (szkoty 
zawodowe i 
technika) 
uczestnicza w 
projekcie 

34.890 uczniow 
szkol 
zawodowych 
uczestniczy w 
projekcie 

8.526 uczniow 
uczestniczylo w 
zaj^ciach 
pozalekcyjnych z 
j^zykow obcych 
(angielski lub 
niemiecki) 

ponad 5.746 
uczniow wzi?lo 
udzial w 
warsztatach 
doradztwa 
zawodowego 

Ponad 4.704 uczniow 
ukoriczylo lub bierze 
obecnie udzial w 
kursach 
umozliwiajacych 
zdobycie 
dodatkowych 
umiejtjtnosci i 
kwalifikacji 
zawodowych 

Rodzaje kursow zawodowych 
(umozliwiajacych zdobycie dodatkowych umiejetnosci i kwalifikacji zawodowych) 

1) Kurs obslugi i konserwacji urzadzen elektrycznych do 1 kV, 
2) Kursy kosmetyczne (wizai, manicure i fryzjerstwo), 
3) Kurs prawajazdy kategorii B, 
4) Kursy spawania, 
5) Kurs obslugi sprzetu (wozki widlowe, koparkoladowarki, kombajny zboZowe, zurawie HDS, obrabiarki 

CNC), 
6) Kursy AutoCAD i kosztorysowania, 
7) Kurs obslugi kas fiskalnych, 
8) Kursy gastronomiczne (barman, barista, kelner, dekorator potraw, dietetyk), 

Pozostale dane dotycz^ce projektu 
Zorganizowano 23 targi promujace ofert? 
edukacvjna szkol ponadgimnazjalnych zawodowych 

Zrealizowano kampani? medialnq: 
1) w kinach sieciowych i studyjnych, 
2) w radiu, telewizji i prasie regionalnej. 

zrodlo: opracowanie wlasne na podst.: Pomorskie dobry kurs na edukacje - regionalne 
systemowe projekty edukacyjne, Departament Edukacji i Sportu, Urzqd Marszalkowski 
Wojewodztwa Pomorskiego, maj 2014 
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Projekt: Pomorskie - dobry kurs na edukacj^. Ksztaltowanie kompetencji 
kluczowych uczniow w regionie poprzez edukacje morskij. Projekt 
realizowany w partnerstwie z Fundacj^ Navigare oraz Lig^ Morsk^ i 
Rzeczn^. 
Ponizej przedstawiono podstawowe informacje o projekcie: 
• IX Priorytet. Rozwoj wyksztalcenia i kompetencji w regionach, 
• Dzialanie 9.1.2 Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniow z grup o 

utrudnionym dost^pie do edukacji oraz zmniejszenie roznic w jakosci 
uslug edukacyjnych,, 

• Wartosc projektu: 7.850.000, 00 zl (85 % Europejski Fundusz Spoleczny, 
15 % budzet paristwa), 

• Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2012 r. - 31 grudnia 2014 r.1 

Projekt realizowany jest pod haslem „Zlap wiatr w pomorskie zagle wiedzy" i 
zaklada w swojej istocie skuteczne, efektywne oraz atrakcyjne dla 
uczniow rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez tematyk^ morsk^ i 
zeglarsk^. Podstawowymi zalozeniami i celem konkursu jest: 
• Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowan uczniow oraz wspieranie rozwoju 

kompetencji kluczowych, 
• Pobudzanie uczniow do tworczego myslenia i sprawdzanie nabytych 

umiej^tnosci poprzez edukacje morsk% 
• Wymiana doswiadczeri pomiedzy nauczycielami i uczniami 

uczestnicz^cymi 
w projekcie. 

Sam projekt skierowany jest do uczniow szkol podstawowych i gimnazjalnych 
w zaleznosci od zakladanych przezeri dzialari, tj.: 

1. Dzialania skierowane do uczniow szkol podstawowych: 
• Dodatkowe zajecia pozalekcyjne prowadzone metodq projektu obejmujace 

tematyk? morska i zeglarsk^, 
• Dodatkowe zaj^cia pedagogiczno - psychologiczne oraz doradztwa 

edukacyjno zawodowego, 
• Praktyczne zaj^cia zeglarskie, 
• Obozy zeglarski, 
• Edukacyjno - zeglarskie pikniki naukowe. 

2. Dzialania skierowane do uczniow gimnazjum: 
• Sciezka miedzyprzedmiotowa w oparciu o „Program edukacji morsko-

rzecznej", 
• Dodatkowe zaj^cia pedagogiczno-psychologiczne oraz doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, 
• Praktyczne zaj^cia morsko - rzeczne. 

1 Opracowano na podstawie: Pomorskie dobry kurs na edukacje - regionalne 
systemowe projekty edukacyjne, Departament Edukacji i Sportu, Urzad Marszalkowski 
Wojewodztwa Pomorskiego, maj 2014 
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Tabela 5. Pomorskie - dobry kurs na edukacj?. Ksztahowanie 
kompetencji kluczowych uczniow w regionie poprzez edukacj? morska. 
Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacj^ Navigare oraz Ligq 
Morsk^ i Rzeczna 

Dane dotyczqce projektu 

Liczba beneficjent6w projektu - uczniowie 

Uczniowie szkol 
podstawowych Uczniowie gimnazjow Szkoly podstawowe Szkoly gimnazjalne 

10.000 uczniow V klas 
szkol podstawowych z 
obszarow calego 
wojewodztwa 

2.000 uczni6w II klas 
gimnazjow z obszaru 
Deity Wisly i Zulaw 

271 szkol 
podstawowych 
bioracych udziai w 
projekcie 
20 gimnazjow z 
obszaru Deity Wisly i 
Zulaw biorgcych 
udziai w projekcie 

20 gimnazjow z 
obszaru Deity Wisly i 
Zulaw bioracych 
udziai w projekcie 

IloSd jednostek oSwiatowych biorqcych udziai 
w projekcie - szkoly podstawowe, gimnazja 

1000 uczniow uczestniczqcych w wakacyjnych obozach 
WQdrowno-^eglarskich (500 uczniow rocznie) 

20 edukacyjno - zeglarskich piknikow naukowych 

zrodlo: opracowanie wlasne na podst.: Pomorskie dobry kurs na edukacji - regionalne 
systemowe projekty edukacyjne, Departament Edukacji i Sportu, Urzad Marszalkowski 
Wojewodztwa Pomorskiego, maj 2014 

Projekt: Pomorskie - dobry kurs na edukacji Program pomocy 
stypendialnej dla uczniow szczegolnie uzdolnionych z obszaru 
wojewodztwa pomorskiego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 
Ponizej przedstawiono podstawowe informacje o projekcie: 
• IX Priorytet. Rozwoj wyksztalcenia i kompetencji w regionach, 
• Dzialanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniow szczegolnie 

uzdolnionych. 
• Wartosc projektu: 4.150.000, 00 zl (85 % Europejski Fundusz Spoleczny, 

13,5 % budzet paristwa), 
• Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2012 r. - 31 grudnia 2014 r.1 

Projekt ten w swoim zalozeniu dotyczy wsparcia finansowego uczniow 
uzdolnionych zwlaszcza w zakresie przedmiotow matematyczno 
przyrodniczych i technicznych. Pomoc stypendialna przeznaczona jest dla 
uczniow szkol gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pochodzqcych z rodzin, w 
ktorych barierfj w rozwoju edukacyjnym jest niekorzystna sytuacja materialna. 
W ramach projektu stypendium przyznawane jest w wysokosci 300 zl na okres 

1 Opracowano na podstawie: Pomorskie dobry kurs na edukacje - regionalne 
systemowe projekty edukacyjne, Departament Edukacji i Sportu, Urzad Marszalkowski 
Wojewodztwa Pomorskiego, maj 2014 
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12 miesi^cy. Nalezv aodac. ze obecnie realizowana jest juz szosta edycja 
programu pomocy stypendialnej w wojewodztwie pomorskim. 
Glownym celem projektu jest stworzenie warunkow rownych szans 
edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia uczniom napotykaj^cym na bariery o 
charakterze srodowiskowym, ekonomicznym i geograficznym 
uniemozliwiajace rozwoj edukacyjny tj: 
• Zapewnienie warunkow umozliwiaj^cych rozwoj zainteresowan uczniow, 

w tym wzmocnienie zainteresowania uczniow przedmiotami 
matematyczno-przyrodniczymi i technicznymi oraz podniesienie 
atrakcyjnosci tych przedmiotow w procesie edukacji, 

• Umozliwienie indywidualnego rozwoju zdolnosci i umiej^tnosci 
ukierunkowanego na wzrost kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie 
zdolnosci uczniow do przyszlego zatrudnienia. 

Tabela 6. Pomorskie - dobry kurs na edukacj?. Program pomocy 
stypendialnej dla uczniow szczegolnie uzdolnionych z obszaru 
wojewodztwa pomorskiego na rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014 

Dane dotycz^ce projektu 

Liczba beneficjentow projektu Ilosc stypendiow 
po 400 uczniow i uczennic rocznie objetych 
wsparciem stypendialnym 

400 stypendiow przyznanych na kolejne lata szkolne 
(2012/2013 i 2013/2014) 

po 400 Indywidualnych 
Programow Edukacyjnych 
Ucznia opracowanych na kazde 
z lat szkolnych objetych 
projektem 

po 20 wyroznien rocznie 
przyznawanych w zwiazku z 
realizacjq 1PEU (Indywidualny 
Program Edukacyjny Ucznia) 

program dydaktyczny realizowany w 
trakcie obozu naukowego 
stanowiqeego form? vvyroZnienia 
stypendystow, na koniec kazdego 
roku szkolnego 

zrodlo: opracowanie wlasne na podst.: Pomorskie dobry kurs na edukacj? - regionalne 
systemowe projekty edukacyjne, Departament Edukacji i Sportu, Urzqd Marszalkowski 
Wojewodztwa Pomorskiego, maj 2014 

Opis projektow unijnych edukacyjnych realizowanych w latach 2007 -
2013 na terenie miasta i gminy Skarszewy (wojewodztwo pomorskie). 

Gmina Skarszewy jest polozona w najbardziej malowniczym zak^tku 
pojezierza Kociewskiego w odleglosci 45 km od Gdariska, 19 km od Tczewa i 
13 km od Starogardu Gdanskiego. Lezy na lagodnie opadaj^cym w kierunku 
poludniowym wzgorzu morenowym, ktore oplata Wietcisa - lewy doplyw rzeki 
Wierzycy. Niemiecka nazwa miasta Skarszewy: "Schoneck" pochodzi od slow 
"schon" - pi^kny i "ecke" - k^t oddaje w pelni walory turystyczno -
krajobrazowe gminy. Walorem turystycznym Skarszew jest zachowany 
sredniowieczny uklad architektoniczny z zalozeniami grodu obronnego. 
Zachowane sa tez obwarowania miejskie wraz z pozostalosciami joannickie;: 
zamku oraz kilkoma, glownie XIX wiecznymi zabudowaniami. Na terer.ie 
Gminy znajdujq si^ Skarszewski Szlak Turystyczny i Szlak Tuiystyczny Jsz: :r 
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Kociewskich. Na trasie Borowno Wielkie - Skarszewy - Boleslawowo 
przebiega sciezka rowerowa z bardzo dobr^ infrastruktur^. 
Jest oswietlona i oznakowana. Jej trasa przebiega nad jeziorem Borowno 
Wielkie i przez teren Osrodka Turystyczno - Wypoczynkowego „Borowno", 
okreslanego mianem „perfy Kociewia". Powierzchnia gminy - wynosi 16.980 
ha. Uzytki rolne zajmuj^ 11.357 ha, a lasy 3.597 ha. W obr?bie Gminy znajduje 
sie 10 jezior o Igcznej powierzchni 189,85 ha. Gmina ma charakter rolniczo -
turystyczny. W Gminie Skarszewy sa trzy zespofy szkol podstawowych i 
gimnazjalnych (Skarszewy, Pogodki i Godziszewo), trzy szkoly podstawowe 
(Wi?ckowy, Skarszewy i Szczodrowo), szkola zawodowa w Skarszewach, 
Zespol Szkol Rolniczych Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Boleslawowie 
oraz trzy przedszkola - dwa w Skarszewach i jedno w Pogodkach, oraz 
nowopowstale przedszkole prywatne - katolickie „Aniolek").' 

Rozwoj kompetencji kluczowych uczniow we wszystkich szkolach gmin 
Skarszewy, Osieczna i Bobowo (Gminny Osrodek Obslugi Szkol i 
Przedszkoli w Skarszewach). 
Ponizej przedstawiono podstawowe informacje o projekcie: 
• IX „Rozwoj wyksztalcenia i kompetencji w regionach", 
• Poddzialanie: 9.1.2 Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniow z grup 

o utrudnionym dost?pie do edukacji oraz zmniejszenie roznic w jakosci 
uslug edukacyjnych, 

• Wartosc projektu: 516.919,00 zl, 
• Okres realizacji wrzesien 2008 r. - sierpien 2009 r. 

Wsparciem zostalo obj?tych 640 uczniow. Liderem projektu byla Gmina 
Skarszewy. Za zarz^dzanie projektem odpowiedzialny byl Gminny Osrodek 
Obslugi Szkol i Przedszkoli w Skarszewach. Projekt zrealizowano w 
partnerstwie gmin: Skarszewy, Osieczna i Bobowo. Szkoly udostepnily 
odpowiednio wyposazone sale dydaktyczne, w tym takze pracownie 
informatyczne. Biuro projektu miescilo si? w siedzibie projektodawcy. 
Dzieci, uczestniczace w projekcie, otrzymaly podr?czniki do jezyka 
angielskiego i niemieckiego oraz pomoce dydaktyczne i edukacyjne ( zestawy 
geometryczne, kalkulatory, tablice matematyczne). Szkolom zapewniono 
pomoce naukowe (modele bryl geometrycznych, zestawy do prezentacji modeli 
bryl geometiycznych). W projekcie zaangazowanych bylo 41 nauczycieli. 
W zwiazku z projektem osiagni?to nastepuj^ce cele: 
• Zwi?kszono kwalifikacje z jezyka angielskiego i niemieckiego przy 

wykorzystaniu technologii informatycznych - 408 uczniow, 
• wiekszony zostal poziom wiedzy z matematyki - 175 uczniow, 
• Zwi?kszono poziom wiedzy z fizyki - 57 uczniow, 
• Zwi?kszona zostala motywacja do samodzielnej nauki 640 beneficjantow 

ostatecznych. 

1 www.skarszewy.pl, 28.05.2014 r. 
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Rozszerzenie dzialalnosci placowek wychowania przedszkolnego gminy 
miejsko - wiejskiej Skarszewy (Gminny Osrodek Obslugi Szkol i 
Przedszkoli w Skarszewach). 
Ponizej przedstawiono podstawowe informacje o projekcie: 
• IX „Rozwoj wyksztalcenia i kompetencji w regionach", 
• Poddzialanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierownosci w stopniu upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej, 
• Wartosc projektu: 548.041,25 zl, 
• Okres realizacji czerwiec 2009 r. - czerwiec 2011 r. 

Celem ogolnym projektu bylo wsparcie Gminnego Publicznego Przedszkola nr 
1 (z siedzibq w Skarszewach na ulicy Dworcowej) oraz Gminnego Publicznego 
Przedszkola nr 2 (z siedzib^ w Skarszewach na ulicy Kopernika). Jedynie 
poprzez wsparcie tych instytucji moglismy zwi?kszyc nabor dzieci. Osiqgni^to 
nastepuj^ce cele szczegolowe: 
• Dostosowano budynki oraz pomieszczenia obu przedszkoli do potrzeb 

organizacji opieki nad dziecmi w zwi?kszonej ilosci (Gminne Przedszkole 
Publiczne nr 1 adaptacja pomieszczenia na strychu na sal? przedszkoln^ 
wraz z toaleta, Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 wykonano podjazd dla 
niepelnosprawnych, Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 przeprowadzono 
remont toalety z przystosowaniem dla niepelnosprawnych., w Gminnym 
Przedszkolu Publicznym nr 2 zakupiono wyposazenie), 

• Utworzono w obu przedszkolach po jednej dodatkowej grupie 
wychowankow (po 25 dzieci). W ramach tego celu uruchomiono 
dodatkowy nabor dzieci, ktory wyniosl 50 dzieci w roku szkolnym, czyli 
podczas trwania calego 2. letniego projektu - 100 dzieci, 

• Wydluzono godziny pracy personelu przedszkolnego w obydwu 
przedszkolach po 5 godzin dziennie (czas wytypowanego nauczyciela 
poswiecony sprawowaniu opieki nad dodatkowy grup^) oraz wydluzono 
godziny otwarcia obu przedszkoli po 1 godz. dziennie, 

• Wsparcie rodzicow dzieci w wieku 3-5 lat. Pomoc ta odbywala si? poprzez 
spotkania informacyjne dla rodzicow z logopeda i psychologiem. Wsparcie 
to bylo rowniez konsekwencj^ trzeciego celu szczegolowego projektu. 

Osiagni?te rezultaty mialy bezposrednie przedlozenie dla realizacji celu, gdyz 
znacz^co wspomogly oba przedszkola. Przyjmujac pod opiek? przedszkoln^ 
dodatkowy liczb? 100 dzieci w znaczny sposob zniwelowano nierownosci w 
dost?pnosci do wczesnej edukacji. Dostosowano pomieszczenia oraz 
wyposazono sale, co wykreowalo instytucje przedszkolne jako podmioty 
podlegajace zmianom rozwojowym w placowkach. W projekt zaangazowanych 
bylo 15 nauczycieli. 
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Lepsze jutro - wyrownywanie szans edukacyjnych uczniow z gminy 
Skarszewy (Gminny Osrodek Obslugi Szkol i Przedszkoli w Skarszewach). 

Ponizej przedstawiono podstawowe informacje o projekcie 
• IX „Rozwoj wyksztalcenia i kompetencji w regionach", 
• Poddzialanie: 9.1.2 Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniow z grup o 

utrudnionym dost^pie do edukacji oraz zmniejszenie roznic w jakosci 
uslug edukacyjnych, 

• Wartosc projektu: 680.380.00 zl, 
• Okres realizacji wrzesien 2010 r. - lipiec 2012 r. 

Celem ogolny projektu bylo wyrownanie szans edukacyjnych 464 uczniow 
uczsjszczajacycli do szkol podstawowych i gimnazjow na terenie gminy 
Skarszewy. Osiagni^to nastepuj^ce cele szczegolowe 
• Zwi^kszono poziom wiedzy z matematyki (126 uczniow w roku szk. 

2010/2011 oraz 126 w roku szk. 2011/2012), 
• Zwi^kszono poziom wiedzy z informatyki (92 uczniow w roku szk. 

2010/2011 oraz 92 w roku szk. 2011/2012), 
• Podniesiono kompetencje w zakresie j?zyka angielskiego przy 

wykorzystaniu technologii informatycznych (120 uczniow w roku szk. 
2010/2011 oraz 120 w roku szk. 2011/2012), 

• Podniesiono kompetencje w zakresie j?zyka niemieckiego przy 
wykorzystaniu technologii informatycznych (70 uczniow w roku szk. 
2010/2011 oraz 70 w roku szk. 2011/2012), 

• Obj^to opiekq psychologiczno-pedagogiczn^ (56 uczniow w roku szk. 
2010/2011 oraz 56 w roku szk. 2011/2012), 

• Zwi^kszona zostaia motywacji do nauki 464 beneficjentow ostatecznych, 
• Zwi^kszono poczucie wartosci siebie u 464 beneficjentow ostatecznych. 

Zaj^cia pozalekcyjne odbywaly si$ w szkolach podstawowych (Skarszewy, 
Wi^ckowy, Pogodki, Godziszewo) oraz w gimnazjach (Pogodki, Godziszewo, 
Skarszewy). 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniow klas I - III 
szkol podstawowych w gminie Skarszewy (Gminny Osrodek Obslugi Szkol 
i Przedszkoli w Skarszewach). 
Ponizej przedstawiono podstawowe informacje o projekcie: 
• IX ,,Rozwoj wyksztalcenia i kompetencji w regionach", 
• Poddzialanie: 9.1.2 Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniow z grup 

o utrudnionym dost^pie do edukacji oraz zmniejszenie roznic w jakosci 
uslug edukacyjnych, 

• Wartosc projektu: 255.536,00 zl, 
• Okres realizacji wrzesien 2011 r. - czerwiec 2012 r. 

Projekt obejmowal szkoly podstawowe w Skarszewach oraz fili§ w Bqczku, 
Pogodkach, Szczodrowie, Wi^ckowach, Godziszewie - co stanowi 100% szkol 
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podstawowych podlegajacych gminie Skarszewy. W sumie zrealizowano 2700 
h lekcyjnych. 
Celem ogolny projektu bylo wsparcie indywidualnego rozwoju 254 uczniow 
klas I - III szkol podstawowych z gminy Skarszewy dostosowanych do ich 
zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu w roku szkolnym 
2011/2012. Osiygni?to nastepujyce cele szczegolowe: 
• Zapewnienie 254 uczniom, realizujacym I etap edukacyjny w szkolach 

podstawowych funkcjonujycych na terenie gminy Skarszewy, oferty 
edukacyjno-wychowawczo - profilaktycznej zgodnej z ich 
indywidualnymi potrzebami, mozliwosciami edukacyjnymi i rozwojowymi 
w okresie realizacji projektu w roku szkolnym 2011/2012, 

• Doposazenie szkol podstawowych w gminie Skarszewy w pomoce 
dydaktyczne i sprz^t sluzycy do indywidualizacji nauczania uczniow kl. I -
III w roku szkolnym 2011/2012 

Spotkania odbywaly si? w formie zaj?c wyrownawczych lub rozwijajycych 
zainteresowania w zaleznosci od potrzeb. Mialy na celu zmniejszenie 
dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych lub rozwoj zainteresowan i 
uzdolnieri uczniow. W projekcie zaangazowanych bylo 34 nauczycieli. 

Moj Zawod - Moja Przyszlosc 
Ponizej przedstawiono podstawowe informacje o projekcie 
• IX „Rozwoj wyksztalcenia i kompetencji w regionach", 
• Dzialanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjnosci i jakosci szkolnictwa 

zawodowego, 
• Wartosc projektu: 680.386,34 zl, 
• Okres realizacji sierpien 2013 r. - czerwiec 2015 r. 

Celem glownym projektu jest wyrownanie szans edukacyjnych 91 uczniow oraz 
poprawa jakosci procesu ksztalcenia w ZSP w Skarszewach prowadzaca do 
zwi?kszenia szans na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy przez rozwoj 
kompetencji i wsparcie umiej^tnego zarzydzania sciezky edukacyjny i 
zawodowy w okresie do czerwca 2015 oraz wdrozenie przyj?tych rozwiyzari do 
praktyki szkoly. Zasadnicza Szkola Zawodowa w Skarszewach zostala 
doposazona w interaktywna platform? edukacyjny. W projekcie 
zaangazowanych jest 20 nauczycieli. 
Pot?ga mlodych umyslow - projekt rozwojowy szkol gminy Skarszewy 
Ponizej przedstawiono podstawowe informacje o projekcie: 
• IX „Rozwoj wyksztalcenia i kompetencji w regionach", 
• Poddzialanie: 9.1.2 Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniow z grup 

o utrudnionym dost?pie do edukacji oraz zmniejszanie roznic w jakosci 
uslug edukacyjnych, 

• Wartosc projektu: 783.685,80 zl, 
• Okres realizacji marzec 2014 r. - czerwiec 2015 r. 

Celem glownym projektu jest wyrownanie szans edukacyjnych 460 uczniow. 
Cele szczegolowe projektu do osiygni?cia sy nast?pujyce: 
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• Wzrost umiej?tnosci poslugiwania si?j?zykami obcymi u 160 
uczniow, 

• Wzrost swiadomosci na temat sciezek edukacyjnych i 
zawodowych u 460 uczniow, 

• Wzrost wiedzy z zakresu technik uczenia si? u 58 uczniow, 
• Wzrost kompetencji matematycznych u 88 uczniow, 
• Wzrost wiedzy z zakresu literatury i wypowiadania si? u 66 

uczniow. 

Opis projektow unijnych edukacyjnych realizowanych w latach 2007 -
2013 realizowanych bezposrednio przez placowki oswiatowe z gminy 
Skarszewy. 

W ramach sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoj Zasobow 
Ludzkich 2004 - 2006 zrealizowano projekt wspoifinansowany z Europejskiego 
Funduszu Spolecznego pod nazwq „Za R?k? z Einsteinem" w Zespole Szkol 
Publicznych w Pogodkach i Godziszewie. Okres realizacji projektu przypadl na 
lata 2007 - 2008 oraz 2009 - 2012. L^cznie w te projekty zaangazowanych bylo 
24 nauczycieli. Natomiast Iqczny koszt projektow to 123.291,00 zl. Projekt 
obejmowal ponad 140 uczniow. 
Ponadto w ramach projektu „Pomorskie - dobry kurs na edukacji 
Ksztahowanie kompetencji kluczowych uczniow w regionie poprzez edukacji 
morsk^" realizowany jest projekt pod nazw^ „Zlap wiatr w pomorskie zagle 
wiedzy" (I edycja zakoriczona w roku 2012). W projekt zaangazowanych jest 2 
nauczycieli, natomiast liczba beneficjentow projektu to 37 uczniow. W ramach 
projektu realizowane s^ nast^puj^ce zaj^cia: 

• Zaj^cia pozalekcyjne z edukacji morskiej (8 spotkari po 2 godz. na kazda 
grup?), 

• Zaj^cia pedagogiczno-psychologiczne oraz doradztwo edukacyjno-
zawodowe. 

• Wyjazdowe warsztaty edukacyjne, 
• Edukacyjne warsztaty wyjazdowe (jednodniowy wyjazd do Marine 

Blotnik na praktyczne zajecia zeglarskie). 
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Podsumowanie projektow unijnych edukacyjnych realizowanych w latach 
2007 - 2013 na terenie miasta i gminy Skarszewy (wojewodztwo 
pomorskie). 

Tabela 7. Zestawienie zbiorcze odnosnie projektow realizowanych w 
latach 2007 - 2013 na terenie miasta i gminy Skarszewy 

Dane dotyczqce projektow 

Liczba beneficjentow 
projektow, uczestnikow Lqczny kosz projektow Liczba zaangazowanych 

nauczycieli w projekty 

2.186 2.804.553,59 zl 220 

zrodlo: opracowanie wlasne, maj 2014 

Dodatkowe srodki z pozostalych programow rzqdowych dla gminnej 
oswiaty 

W roku 2012 realizowany by! projekt pod nazwy „Dostawa sprzetu 
komputerowego do Publicznej Szkoly Podstawowej w Godziszewie oraz 
Zespolu Szkol Publicznych im. Piotra Szturmowskiego w Pogodkach" \v 
ramach programu pn. „Cyfrowa Szkola". 
„Cyfrowa Szkola" to rzydowy program rozwijania kompetencji uczniow i 
nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno -
komunikacyjnych. Szkoly z naszego terenu zostaly wyposazone w nowy sprzet 
teleinformatyczny sluzycy poprawie prowadzonych zajec w szkolach. Laczn\ 
koszt realizowanego projektu to 217.894,50 zl. 

Tabela 8. Zestawienie zbiorcze odnosnie projektow realizowanych w 
latach 2007 - 2013 na terenie miasta i gminy Skarszewy (programy 
unijne i rzqdowe) 

Dane dotyczqce projektow 

Liczba beneficjentow 
projektow, uczestnikow 

Lqczny kosz projektow 
Liczba 

zaangazowanych 
nauczycieli w projekty 

2.186 2.804.553,59 zl 220 

Dane dotycz^ce projektu w ramach programu „Cyfrowa Szkola" 

Liczba beneficjentdw 
projektfiw, uczestnikow Lijczny kosz projektow Liczba zaangazowanych 

nauczycieli w projekty 

2.186 217.894,50 zl 2 

RAZEM: 3.022.448,09 222 

zrodlo: opracowanie wlasne, maj 2014 
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Podsumowanie 
Bez w^tpienia rozwoj edukacji, poszukiwanie nowych narz^dzi 

ksztalcenia i realizacji znowelizowanych programow dydaktycznych 
stanowi niewymiern^ wprawdzie - ale znacz^c^ inwestycj^ w kapital 
ludzki. Mozna zaryzykowac tez^, ze w dzisiejszej rzeczywistosci 
najbardziej poz^danym dobrem, jest wyposazenie intelektualne jednostki, 
co stanowi o jej kapitale spolecznym - umiej^tnosci odnalezienia si$ w 
sieci stosunkow spolecznych i kapitale kulturowym - wiedzy, 
zdolnosciach i umiej^tnosciach.1 Realizacja poszczegolnych programow 
opisanych powyzej ma niebagatelny wymiar socjalizacyjny, wazny z 
punktu widzenia przygotowania poprzez edukacji do realizacji wzoru 
biografii. Jest to okres przygotowania, w ktorym ..jednostka dokonuje 
takze rozpoznania, jaki wzor przebiegu zycia zwi^ksza2 mozliwosci 
realizacji wartosci cenionych w kulturze danego spoleczenstwa". Zadanie 
to spoczywa glownie na instytucjach i organizacjach, bowiem jak pisze 
Kolakowski3"generowana przez organizacje socjalizacja utozsamiana jest 
z opanowywaniem wiedzy i umiej^tnosci praktycznego wykorzystywania 
owej wiedzy w rolach publicznych. Uczymy si$ rol spolecznych w 
organizacjach wyspecjalizowanych, pelnimy je takze w 
wyspecjalizowanych instytucjach. Proces socjalizacji jest generowany we 
wspolczesnych spoleczenstwach przez wspolnoty i organizacje, z 
wyrazn^ przewagq organizacji, jednostka bowiem moze okresowo lub na 
stale opuszczac wspolnoty, ktore oddzialuj^ na ni^ w dziecinstwie." 
Dlatego tez bez przesady mozna nazwac realizacji programow 
edukacyjnych przez wyspecjalizowane organizacje oswiatowe wlasnie 
inwestycjq. 

W ramach projektow edukacyjnych roznego rodzaju w 
wojewodztwie pomorskim wykorzystano lacznie 44.700.000 zl, z czego 
85% stanowily srodki pozyskane ze zrodel zewn^trznych. W gminie 
Skarszewy zrealizowano projekty edukacyjne na Iqcznq kwot^ 
3.022.448,09 zl, co stanowi 6,76% wszystkich srodkow wykorzystanych 
w wojewodztwie pomorskim. Bior^c pod uwag$, ze wojewodztwie 
pomorskim sa 123 gminy stanowi to wynik bardzo dobry. Pozyskane 
srodki pozwolily na realizacji szeregu zaj^c pozalekcyjnych, 
pomocowych, skierowanych zarowno do uczniow najzdolniejszych, jak i 
do tych, ktorzy wymagaj^ dzialan pozwalaj^cych na wyrownanie ich 
szans edukacyjnych. Mozna powiedziec, ze nie ma placowki oswiatowej, 
w ktorej nie bylyby realizowane programy edukacyjne z wykorzystaniem 
srodkow zewn^trznych i nie ma praktycznie ucznia, ktory nie bylby 
bezposrednim beneficjentem dzialan podejmowanych w ich ramach. 

1 Por. Olechnicki K., Zalecki P., Slownik socjologiczny, Graffitti, Toruri, 1997, s. 91. 
2 Schumacher C., Schawrtz S., 100 zawodow z przyszlosci^, Warszawa 1998, s. 17. 
3 Kolakowski L., Miniwyklady o maxisprawach, Krakow 1998, s.54. 
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