
Szkoły Powiatu Krotoszyoskiego realizowały szereg mniejszych projektów o łącznej wartości 
dofinansowania  ok. 300 000 zł. Zdecydowana większośd z nich to przedsięwzięcia dofinansowane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego.  Poniżej opisy najistotniejszych: 

W projekcie „As kompetencji” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakośd systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości 
kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe” 
uczestniczyli i uczestnicząuczniowie ZSP nr 1 w Krotoszynie, ZSP nr 2 w Krotoszynie, I LO w Koźminie 
Wlkp.i ZSP w Koźminie Wlkp. Celem ogólnym projektu jest umożliwienie uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych rozwoju kompetencji matematyczno-fizycznych lub kompetencji z 
przedsiębiorczości, poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Dzięki udziałowi w 
projekcie szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.  

Uczniowie I LO w Krotoszynie uczestniczyli w realizacji dwóch programów zewnętrznych. W 
projekcie „NEWTON też był uczniem”, brało udział 15 uczniów. Celem projektu było podniesienie 
wiedzy i umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących w zakresie nauk matematyczno-
przyrodniczych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt miał również na celu 
wdrożenie modelu intensywnej współpracy liceów z wyższymi uczelniami. Dzięki udziałowi w 
projekcie szkoła otrzyma tablicę interaktywną, mikroskop oraz zestaw do nauczania optyki. Drugim 
realizowanym w szkole projektem jest projekt „Fizyka jest ciekawa”, którego celem jest podniesienie 
wiedzy i umiejętności uczniów liceów ogólnokształcących z fizyki. W projekcie łącznie brało udział  85 
uczniów. Poprzez uczestnictwo w projekcie szkoła zyskała zestawy Sonda 1 i 2 do zajęd z 
elektryczności, 5 notebooków, drukarkę oraz zestawy do przeprowadzania doświadczeo wraz z 
płytami CD i programami multimedialnymi. 

PonadtoZSP nr 1 w Krotoszynie przystąpił do ogólnopolskiego innowacyjnego projektu 
Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
skierowanego do uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk. Uczestniczą w nim uczniowie 
Technikum nr 1 w Krotoszynie. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka 
jakośd systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja 
treści i metod kształcenia, ZSP nr 2 w Krotoszynie oraz ZSP w Koźminie Wlkp. uczestniczą w projekcie 
„Szkoła sukcesu – ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w zakresie 
kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT”. 
Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie zintegrowanego, ponadregionalnego programu 
nauczania w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, 
języków obcych i ICT w dwóch wersjach językowych: angielskiej i niemieckiej. Projekty finansowane 
są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 45 uczniów ZSP nr 2 
w Krotoszynie uczestniczy w projekcie „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”, który stwarza 
szansę uczniom szkół ponadgimnazjalnych na rozwój ich umiejętności kluczowych, w obszarze nauk 
matematyczno-przyrodniczych, technicznych, przedsiębiorczości. Jest też okazją dla nich na 
świadomy wybór ścieżki edukacyjnej i przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Dzięki udziałowi w 
projekcie szkoła pozyskała środki dydaktyczne niezbędne w pracy zespołów badawczych o wartości 
ok. 10 000 zł.  Kolejnym projektem, w którym uczestniczyli uczniowie ZSP nr 2 w Krotoszynie (28 
uczniów) jest projekt „Matematyka – reaktywacja”, którego celem jest podniesienie przez uczniów 
kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematycznych z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych oraz projekt „Omnibus” (70 uczniów), mający na celu podniesienie 
kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego, matematyki i grafiki komputerowej. Dzięki 
udziałowi w tych projektach szkoła pozyskała materiały dwiczeniowe dla nauczyciela i uczniów, 
projektor multimedialny. Ponadto 60 uczniów ZSP nr 2 w Krotoszynie uczestniczy w projekcie 
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Moja wiedza - mój sukces”, 
którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego, matematyki 



i informatyki. Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do pozyskania materiałów dwiczeniowych i 
biurowych dla uczniów oraz środków finansowych w wysokości 14 250 zł. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- projekt pn.„Opracowanie i wdrożenie 
kursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” - 22 uczniów ZSP nr 3 w Krotoszynie uczestniczy w 
programie, którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów 
matematycznych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju poprzez opracowanie i 
wdrożenie ogólnopolskiego konkursu wyrównawczego z matematyki z wykorzystaniem ICT. 

87 uczniów ZSP w Koźminie Wlkp. uczestniczy w projekcie rozwijania Kluczowych 
Kompetencji – edycja 2 WSEiI Lublin, którego celem jest rozwijanie kluczowych kompetencji 
matematyki, przedsiębiorczości, informatyki i języka obcego. 

Programy stypendialne 2008/09: 

W roku szkolnym 2008/2009 przystąpiono do realizacji programu stypendialnego „Stypendia 
unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa 
wielkopolskiego”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
środków budżetu paostwa. Program kierowany był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Krotoszyoski umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości.  

 Ostatecznie stypendium wypłacono 173 uczniom na łączną kwotę 392.500,00 zł. 

 


