
 

 

 
Projekt „Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z 

Gminy Lesznowola” realizowany przy współpracy ze Szkołą Podstawową w 
Lesznowoli, Szkołą Podstawową w Łazach, Szkołą Podstawową w Nowej 

Iwicznej, Szkołą Podstawową w Mrokowie, Szkołą Podstawową w Mysiadle 

 

 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE 
 

Szanowni Rodzice, 
 
z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „Pociąg do wiedzy 
- zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola”. Projekt jest współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w 
ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w 
tym w szkołach zawodowych). 
 
Partnerami Projektu są: 

• Gmina Lesznowola, 

• Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. 

Wsparcie w ramach Projektu otrzymają: Szkoła Podstawowa w Lesznowoli, Szkoła Podstawowa w 
Łazach, Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej, Szkoła Podstawowa w Mrokowie, Szkoła Podstawowa 
w Mysiadle. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kluczowych i cyfrowych naszych uczniów oraz 
umiejętności i  postaw ułatwiających funkcjonowanie w przyszłości na rynku pracy.  
 
W ramach projektu zrealizujemy dodatkowe zajęcia (matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, 
zajęcia językowe z angielskiego oraz zajęcia teatralne), zabierzemy dzieci na wyjazdy edukacyjne - 
wizyty w Centrum Nauki Kopernik, Ogrodzie Botanicznym, Teatrze Roma i Teatrze Syrena; pikniki 
edukacyjne, podczas których zostanie zorganizowany rodzinny konkurs matematyczny oraz pokazy 
Mobilnego Planetarium. Doposażymy również pracownie przedmiotowe w szkołach (m.in. drukarki 3d, 
materiały dydaktyczne). W ramach projektu planowane są także szkolenia dla 75 nauczycieli.  
 

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie 

kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. Nauczyciele będą mieć możliwość nabycia 

kompetencji i doskonalenia swoich umiejętności w korzystaniu z najnowszych narzędzi wspierających 

edukację oraz budowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i właściwych postaw.  

 

Realizację zajęć rozpocznie się w lutym 2019 r., zakończy w grudniu 2020 r. Pikniki edukacyjne 
planowane są w czerwcu 2019 r. i czerwcu 2020 r. w każdej ze szkół. Wyjazdy edukacyjne planowane 
są od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r. 
 

Wartość projektu: 1 289 960,25 zł 

Wysokość dofinansowania: 1 218 536,25 zł 

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 31.12.2020 

 
 


