
 

    SP6 na 6! Projekt WRPO   

 
SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie. 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,                   
Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie 
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji 
przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe. 

Okres realizacji: od 01.08.2020 do 31.07.2021 

Wartość całkowita: 93.733,30 zł, w tym dofinansowanie – 89.046,30 zł i wkład własny 

niepieniężny 4.687,00 zł 

Zakup doposażenia: sprzęt niezbędny do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów w 

zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, zestawy klocków do 

programowania, tablica interaktywna, oprogramowanie do pracy metodą projektu, w tym                  

w zakresie pracy z uczniami ze SPE. 

Celem projektu jest wzrost umiejętności 200 uczniów z SP nr 6 im. Romualda Traugutta                    

w Koninie w zakresie kompetencji kluczowych w tym w obszarze nauk techniczno-

matematycznych, przyrodniczych z j. angielskiego, wspomagające harmonijny rozwój                      

dla uczniów ze SPE, z zakresu Rozwijania kompetencji kluczowych oraz doradztwa 

zawodowego oraz objęcie wsparciem 41 nauczycieli.  Realizacja projektu posłuży lepszemu 

przygotowaniu uczniów do kolejnych etapów kształcenia, poruszania się po rynku pracy               

i kształtowania umiejętności społecznych. 

Efekty/ Działanie:                                                                                                                                  

1/ podniesienie kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych:                           

z matematyki „ Podstawy inżynierii – technika i matematyka”; z przyrody z wykorzystaniem 

metody eksperymentu „ Nasze laboratorium”; z doradztwa zawodowego (zajęcia 

indywidualne i grupowe); z języka angielskiego „ Mistrzowie angielskiego”; zajęcia dla uczniów 

ze SPE „ Zajęcia wspomagające harmonijny rozwój”; zajęcia „ Współpraca bez przemocy i 

rozwój kompetencji kluczowych”;         

2/ podniesienie kompetencji zawodowych i doskonalenie umiejętności nauczycieli poprzez 

udział w specjalistycznych szkoleniach: Szkolenie z nauczania metodą eksperymentu                          

na zajęciach przyrodniczych, Szkolenie z wykorzystania pomocy dydaktycznych w trakcie zajęć 

matematyczno-przyrodniczych, Szkolenie warsztatowe w zakresie pracy z dziećmi ze SPE                           

i niepełnosprawnymi; 

3/ doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych. 

Kontakt: 

Grzegorz Jankowiak 

sekretariat@sp6.konin.pl                                                                                                                                    

tel. 63 243 77 89 
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