
 

 

Projekt: Słupca stawia na eksperyment! 

RPWP.08.01.02-30-0029/17 

Usługi szkoleniowe w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli 7 szkół 

podstawowych z terenu Gminy Słupca 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 

Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe 

Lp. Miejsce realizacji Nazwa i opis przedmiotu zamówienia  ilość 

1. Szkoły podstawowe na terenie 
gminy Słupca (po 1 grupie  
w każdej szkole): 
1.Szkoła Podstawowa  
w Cieninie Kościelnym przy ZSP 
w Cieninie Kościelnym, Cienin 
Kościelny 82, 62-400 Słupca 
2.Szkoła Podstawowa   
w Cieninie Zabornym przy  ZSP 
 w Cieninie Zabornym, Cienin 
Zaborny 44, 62-400 Słupca 
3.Szkoła Podstawowa  
w Drążnej, Drążna 38, 
 62 – 400 Słupca 
4.Szkoła Podstawowa                   
w Koszutach, Koszuty 17 
 62 – 400 Słupca 
5.Szkoła Podstawowa w Kotuni 
przy  ZSP w Kotuni,  Kotunia 47, 
62-400 Słupca 
6.Szkoła Podstawowa  
w Kowalewie Opactwie 
Kowalewo Opactwo  25,  
62 – 400 Słupca 
7.Szkoła Podstawowa  
w Młodojewie przy  ZSP  
w Młodojewie,  Młodojewo 92 
62-400 Słupca 

Szkolenie: Jak pracować z dzieckiem  
o potrzebie kształcenia specjalnego  
w szkole.   
 Realizacja do 31.12.2018r.   
Kadra: osoby posiadające odpowiednie 
wykształcenie, kompetencje i 
kwalifikacje; 
Sugerowany program: 
1. Organizacja procesu wspierania 
uczniów ze SPE 
- wspieranie ucznia w rozwijaniu jego 
indywidualnego potencjału 
- tworzenie przyjaznego klimatu w klasie 
- koordynacja i integracja pracy 
wychowawczej dotyczącej całej klasy z 
działaniami wobec uczniów 
doświadczających trudności. 
 2. Zasady i metody pracy z uczniem ze 
SPE: 
- niepełnosprawnym ruchowo 
- upośledzonym w stopniu lekkim 
- z zaburzeniami w rozwoju 
emocjonalnym i społecznym 
- zagrożonym niedostosowaniem 
społecznym 
- z ADHD. 
- materiały szkoleniowe, jakie zostaną 
przekazane uczestnikom – brak 
- certyfikaty ukończenia szkolenia. 

7grup x 3h,  
liczba 
uczestników 
łącznie: 76 
nauczycieli 

2. Szkoły podstawowe na terenie 
gminy Słupca (po 1 grupie  
w każdej szkole): 
1.Szkoła Podstawowa  
w Cieninie Kościelnym przy ZSP 
w Cieninie Kościelnym, Cienin 
Kościelny 82, 62-400 Słupca 
2.Szkoła Podstawowa   
w Cieninie Zabornym przy  ZSP 

Szkolenie: Wychowawca w szkole - 
rozwój kompetencji wychowawczych.   
 Realizacja  w  okresie 1.01.2019-
31.05.2019; termin dostosowany do 
możliwości grupy docelowej i podmiotu 
świadczącego usługę szkoleniową; 
Kadra: osoby posiadające odpowiednie 
wykształcenie, kompetencje                         
i kwalifikacje; 
Sugerowany program: 

7grup x 3h,  
liczba 
uczestników 
łącznie: 76 
nauczycieli 



 

 

 w Cieninie Zabornym, Cienin 
Zaborny 44, 62-400 Słupca 
3.Szkoła Podstawowa  
w Drążnej, Drążna 38, 
 62 – 400 Słupca 
4.Szkoła Podstawowa                   
w Koszutach, Koszuty 17 
 62 – 400 Słupca 
5.Szkoła Podstawowa w Kotuni 
przy  ZSP w Kotuni,  Kotunia 47, 
62-400 Słupca 
6.Szkoła Podstawowa  
w Kowalewie Opactwie 
Kowalewo Opactwo  25,  
62 – 400 Słupca 
7.Szkoła Podstawowa  
w Młodojewie przy  ZSP  
w Młodojewie,  Młodojewo 92 
62-400 Słupca 

rozwijanie umiejętności nawiązywania 
relacji pomiędzy dzieckiem                                  
a wychowawcą; zdobycie wiedzy i 
umiejętności pozwalających na twórczą 
pracę z dziećmi i młodzieżą; zmiana 
postaw opiekuńczych w kierunku 
wartości pożądanych wychowawczo; 
zasady – jak je ustalać i egzekwować; 
strategie radzenia sobie 
 z wychowankiem. 
Materiały szkoleniowe, jakie zostaną 
przekazane uczestnikom – brak. 
Certyfikaty ukończenia szkolenia. 

3. Szkoła Podstawowa                   
w Koszutach, Koszuty 17 
 62 – 400 Słupca 
 

Szkolenie: Wykorzystanie e-
podręczników i e-zasobów w nauczaniu.   
Harmonogram: jeden dzień wybrany         
w okresie 1.01.2019-31.05.2019r. 
dostosowany do możliwości grupy 
docelowej i podmiotu świadczącego 
usługę szkoleniową; 
Kadra: osoby posiadające odpowiednie 
wykształcenie, kompetencje  
i kwalifikacje; 
Sugerowany program: 
prawo autorskie – czy i jak używać 
zasobów z Internetu: jak komunikować 
się z nowymi mediami? e-podręcznik w 
procesie nauczania – uczenia się. 
Materiały szkoleniowe, jakie zostaną 
przekazane uczestnikom – brak. 
Certyfikaty ukończenia szkolenia. 

1 grupa x 3h,  
liczba 
uczestników 
łącznie: 7 
nauczycieli 

4. Szkoła Podstawowa w Kotuni 
przy  ZSP w Kotuni,  Kotunia 47, 
62-400 Słupca 

Szkolenie: Techniki efektywnego 
nauczania - jak uczyć dzieci uczenia się.   
- harmonogram:  realizacja w okresie 
1.09.2019-31.12.2019, dostosowany do 
możliwości grupy docelowej i podmiotu 
świadczącego usługę szkoleniową; 
Kadra: osoby posiadające odpowiednie 
wykształcenie, kompetencje i 
kwalifikacje; 
Sugerowany program: 
 techniki wspierające efektywne uczenie 
się; rodzaje i funkcje uwagi i pamięci; 
- elementy treningu skojarzeniowo- 
wyobrażeniowego; organizacja 

1 grupa x 16h,  
liczba 
uczestników 
łącznie: 13 
nauczycieli 



 

 

materiału do zapamiętania; 
mnemotechniki w nauce materiału 
szkolnego. 
Materiały szkoleniowe, jakie zostaną 
przekazane uczestnikom – brak. 
Certyfikaty ukończenia szkolenia. 

 


