
   
 
 
 

Gmina Dąbrowa realizuje projekt „Rozwijamy się dziś dla jutra” o wartości 

381 916,7 złotych, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i poddziałanie 9.1.2. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

 

Głównym celem projektu „Rozwijamy się dziś dla jutra” jest podniesienie 

atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy 

Dąbrowa ukierunkowanej na rozwój kluczowych kompetencji, co w przyszłości umożliwi 

osiągnięcie sukcesu zawodowego, w tym przede wszystkim znalezienie zatrudnienia, a także 

umożliwienie szerszego dostępu do dóbr kultury. Projekt jest realizowany w 21 zadaniach 

edukacyjnych we wszystkich szkołach Gminy Dąbrowa. 

 

Zadanie 1 – Zajęcia logopedyczne realizowane w PSP w Dąbrowie dla 10 uczniów. 

Zadanie 2 – Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla wszystkich uczniów PG w Żelaznej. 

Zadanie 3 – Udział w spektaklach teatralnych oraz przygotowania do odbioru sztuki 

realizowane metodą projektu. Działaniem objętych jest 489 uczniów z ZS  

w Dąbrowie, PG w Żelaznej oraz PSP w Naroku. 

Zadanie 4 – Warsztaty teatralne realizowane w ZS w Dąbrowie. 30 uczniów bierze udział  

w zajęciach weekendowych oraz pięciodniowym obozie zimowym w Jarnołtówku  

i pięciodniowym obozie letnim w Zakopanem. 

Zadanie 5 – Warsztaty artystyczne dla 24 uczniów PSP w Chróścinie realizowane w dwóch 

modułach: Rękodzieła Artystycznego i Klubu Twórczego Myślenia – udział  

w turnieju regionalnym we Wrocławiu i ogólnopolskim w Gdańsku – Odyseja 

Umysłu. 

Zadanie 6 – Udział w koncertach muzycznych w Filharmonii Opolskiej i przygotowanie  

do odbioru muzyki realizowane metodą projektu. Działaniem objęto 167 uczniów 

PSP w Naroku i PG w Żelaznej. 



Zadanie 7 – Lekcje muzealne w Bierkowicach i Łambinowicach realizowane metodą projektu 

przez 167 uczniów PSP w Naroku i PG w Żelaznej. 

Zadanie 8 – Zajęcia warsztatowe wokalne i nauka gry na instrumentach oraz 3 koncerty  

w szkole dla 20 uczniów PSP w Chróścinie. 

Zadanie 9 – Warsztaty wokalno-instrumentalne percepcji muzyki dla 20 uczniów PG  

w Żelaznej oraz wyjazd do Operetki we Wrocławiu. 

Zadanie 10 – Warsztaty dziennikarskie i filmowo-fotograficzne z wykorzystaniem techniki ICT 

dla 16 uczniów ZS w Chróścinie. 

Zadanie 11 – Warsztaty informatyczne dla 15 uczniów ZS w Dąbrowie. 

Zadanie 12 – Poznawanie regionu realizowane metodą projektu, w ramach którego 

zaplanowano dwudniową wycieczkę edukacyjną w Góry Opawskie (PG  

w Dąbrowie), wycieczkę do Stobrawskiego parku Krajobrazowego (kl. I-V PSP     

w Dąbrowie) i Masyw Śnieżnika (kl. VI PSP w Dąbrowie). Działaniem objęto 322 

uczniów ZS w Dąbrowie. 

Zadanie 13 – Warsztaty badaczy przyrody, w ramach których zaplanowano: warsztaty 

astronomiczne, przyrodnicze i chemiczne, wycieczkę do obserwatorium 

astronomicznego oraz zajęcia w laboratorium na Uniwersytecie Opolskim. 

Działaniem objęto 20 uczniów PG w Żelaznej. 

Zadanie 14 – Poznawanie regionu realizowane metodą projektu, w ramach którego 

zaplanowano dwudniowy wyjazd edukacyjny dla 86 uczniów PSP w Sławicach  

w Góry Opawskie. 

Zadanie 15 – Zajęcia interdyscyplinarne, w ramach których zaplanowano zajęcia 

warsztatowe z regionalizmu, sztuki i „Media w szkole” oraz trzydniowy wyjazd 

edukacyjny do Warszawy. Zadaniem objęto 40 uczniów PSP w Naroku. 

Zadanie 16 – Interdyscyplinarne zajęcia pozalekcyjne realizowane w formie sobotnich 

warsztatów oraz wycieczek edukacyjnych. Dla 32 uczniów PSP w Chróścinie 

zaplanowano: zajęcia warsztatowe z matematyki, ekologii, j. angielskiego,  

j. niemieckiego, terapii pedagogicznej i regionalizmu, wyjazd edukacyjny na Górę 

św. Anny, do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, Góry Opawskie, trzy 

wyjazdy na kręgielnie oraz dwie lekcje muzealne. 

   Dla 32 uczniów PG w Chróścinie zaplanowano zajęcia warsztatowe  

z fizyki, matematyki, geografii, historii, j. angielskiego, j. niemieckiego, wyjazd 

edukacyjny do planetarium w Chorzowie, warsztaty fizyczne na Uniwersytecie 

Opolskim, wyjazd edukacyjny do Łambinowic, Wrocławia i Byczyny, dwudniowy 

wyjazd edukacyjny w Sudety i trzy wyjazdy na kręgielnie. 

Zadanie 17 – Kurs j. rosyjskiego na poziomie podstawowym dla 15 uczniów ZS w Dąbrowie. 

Zadanie 18 – Zajęcia sportowe oraz warsztaty kształtujące umiejętność pływania dla 20 

uczniów PG w Żelaznej (zajęcia na basenie w Tułowicach). 



Zadanie 19 – Zajęcia sportowo-rekreacyjne obejmujące 76 uczniów PSP w Naroku,  

w ramach których zaplanowano naukę pływania na basenie w Brzegu, naukę 

jazdy na łyżwach na lodowisku w Opolu oraz wycieczkę na Górę św. Anny. 

Zadanie 20 – Zajęcia sportowo-rekreacyjne obejmujące zajęcia ruchowe w trzech 

dyscyplinach sportowych (koszykówka, piłka ręczna, LA) oraz siedmiodniowy 

obóz sportowy w Wiśle połączony z nauką jazdy na nartach. Działaniem objęto 

40 uczniów ZS w Chróścinie. 

Zadanie 21 – Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 60 uczniów kl. I-III PSP w Chróścinie,  

w ramach których zaplanowano naukę pływania na basenie w Brzegu i naukę 

jazdy na łyżwach – Toropol Opole.   
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