
   

INFORMACJE O PROJEKCIE 
WSPARCIE – SZANSA – SUKCES 

 
Projekt WSPARCIE – SZANSA – SUKCES jest realizowany przez Zespó  Szkó  Ogólnokszta cych 
w Bi goraju, w sk ad którego wchodzi Liceum Ogólnokszta ce im. ONZ w Bi goraju, w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykszta cenia i kompetencji w 
regionach, Dzia anie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ci us ug 
edukacyjnych wiadczonych w systemie o wiaty, Poddzia anie 9.1.2 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszanie ró nic w jako ci 
us ug edukacyjnych.   
 
Projekt jest realizowany w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 

 
Celem ogólnym projektu jest zwi kszenie szans edukacyjnych uczniów  i uczennic LO im. ONZ w 
Bi goraju zamieszkuj cych tereny wiejskie lub z rodzin o niskim statusie spo eczno-materialnym, a 
tak e osób uzdolnionych poprzez dostosowanie oferty zaj  pozalekcyjnych do ich realnych potrzeb tj. 
realizacj   Programu Rozwojowego Szko y uwzgl dniaj cego stworzenie dodatkowej oferty zaj  
pozalekcyjnych, Szkolnego O rodka Kariery oraz wsparcia w formie warsztatów pedagogiczno-
psychologicznych. 
 
 
W ramach Projektu prowadzone b  nast puj ce zaj cia: 
 
ZAJ CIA WYRÓWNAWCZE, dla uczniów klas I. B  to zaj cia z matematyki lub fizyki lub 
geografii lub chemii lub j zyka angielskiego odbywaj ce si  w grupach 15-osobowych w wymiarze 1 
godz. lekcyjnej tygodniowo dla rocznika 2010/11 oraz 2 godz. lekcyjnych tygodniowo dla rocznika 
2011/12; 
ZAJ CIA WYRÓWNAWCZO – POWTÓRZENIOWE  z matematyki dla  jednej 15-osobowej grupy 
uczniów klas II w wymiarze 1 godz. lekcyjnej tygodniowo. 
ZAJ CIA POSZERZAJ CE WIEDZ   dla uczniów klas II z matematyki lub fizyki lub geografii lub 
chemii lub j zyka angielskiego, odbywaj ce si  w grupach 15-osobowych w wymiarze 1 godz. 
lekcyjnej tygodniowo. 
INTENSYWNE ZAJ CIA POSZERZAJ CE WIEDZ  dla uczniów klas III z matematyki lub fizyki 
lub geografii lub chemii lub historii lub j. angielskiego lub j. niemieckiego lub j. rosyjskiego 
odbywaj ce si  w grupach 15-osobowych (z wyj tkiem: fizyka, j zyk niemiecki oraz j zyk rosyjski – 
grupy 10-osobowe) w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo. 
ZAJ CIA HOBBYSTYCZNE dla uczniów klas I i II (do wyboru): rekreacyjno-sportowych, 
dziennikarskich, fotograficzno-filmowych, przysposobienia obronnego, informatycznych, 
przyrodniczych, odbywaj ce si  w grupach 15-osobowych w wymiarze 1 godz. lekcyjnej tygodniowo. 
WARSZTATY SZKOLNEGO O RODKA KARIERY dla 12 grup uczniów klas III obj tych 
projektem, które odb  si  2-krotnie w trakcie trwania projektu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych. 
Liczebno  grup: 15 osób. 
WARSZTATY PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE dla ka dej 15-osobowej grupy uczniów 
klas I obj tych projektem w wymiarze 1 godziny lekcyjnej. 
REKREACYJNO-EDUKACYJNY REJS „SZKO A POD AGLAMI” dla 27 uczniów, którzy 
poczynili najwi ksze post py w ramach projektu. Podczas 6-dniowego rejsu uczniowie nab  
podstawowe umiej tno ci zwi zane z eglowaniem oraz dodatkowo b  uczestniczy  w 8 godzinach 
lekcyjnych j zyka angielskiego pt. „Turystyka i podró e”. 
 


