
Szkoła Podstawowa nr 28 w Zielonej Górze

Projekt „Szkoła ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze 
w województwie lubuskim", współfinansowany jest 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020.

Beneficjenci  

Zdobył I miejsce w województwie 
lubuskim na liście rankingowej  MEN.  

Otrzymał dofinansowanie w kwocie  
1 297 520, 30 złotych. 

Szkoła Podstawowa w Nietkowie

Działania projektowe

Okres realizacji projektu 
1 lipca 2019 - 30 czerwca 2021.

Miasto Zielona Góra

Projekt

Szkoła Podstawowa nr 18 
w Zielonej Górze

Szkoła prowadząca 

Szkoły wspierające

Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze

Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonej Górze

Szkoła Podstawowa nr 15 w Zielonej Górze Szkoła Podstawowa nr 16 w Zielonej Górze

Szkoła Podstawowa w Leśniowie Wielkim

Partnerzy projektu

Cel główny projektu

Wspomaganie szkół 
w zakresie  podwyższenia

jakości procesu kształcenia  
w 4 obszarach:

W CZASIE TRWANIA PROJEKTU 

ODBĘDĄ SIĘ

lekcji otwartych 

*Wyjątek SP 1 - dwóch nauczycieli języków obcych

Kontynuacja projektu: 5 lat – do 
2026 roku finansowana przez 

Miasto Zielona Góra.

Przeprowadzenie 
diagnozy potrzeb 

szkół biorących udział 
w przedsięwzięciu                            
oraz zaplanowanie 

działań wspierających.

Doskonalenie zawodowe 
nauczycieli i dyrekcji 

szkoły.

Sieć współpracy 
i zespołowe forum 

wymiany doświadczeń.

Przygotowanie 
studentów do pracy 

w zawodzie nauczyciela. 

Zastosowanie 
nowoczesnych 

metod i form pracy 
dydaktycznej przy 

wykorzystaniu 
najnowszej technologii. 

Nauczanie praktyczne, 
eksperymentalne 

i innowacyjne.

Przygotowanie 
materiałów 

merytorycznych  
i metodycznych 
dla nauczycieli 

w czterech obszarach 
przedmiotowych.

Wyposażenie 
czterech pracowni 
przedmiotowych:

matematycznej
 przyrodniczej 

 językowej 
 informatycznej.

matematycznym

języków obcych

nauk przyrodniczych

icT

Ostatecznym efektem 
będzie wzrost umiejętności 

matematyczno-przyrodniczych, 
posługiwania się językami obcymi 

oraz technologią informacyjno
-komunikacyjną uczniów!

opracowanie graficzne: Magda Dzielińska

konferencje 
dydaktyczno-naukowe

warsztatów 
metodycznych

konferencje naukowe

wykłady problemowe

seminaria
naukowe

sieci współpracy 
i wymiany doświadczeń 
prowadzone on-line

praktyki  indywidualne

i zbiorowe dla

studentów kierunków 
pedagogicznych

dla nauczycieli

KADRA SZKOŁY ĆWICZEŃ

SZKOŁA 
WIODĄCA
12 NAUCZYCIELI

3 edukacji wczesnoszkolnej 1 edukacji wczesnoszkolnej

3 języków obcych 1 języków obcych

2 matematyki 1 matematyki

2 informatyki 1 informatyki

2 nauk przyrodniczych 1 nauk przyrodniczych

SZKOŁY 
WSPIERAJĄCE 
36 NAUCZYCIELI
z każdej szkoły:

Współdziałanie wszystkich środowisk 
zaangażowanych w proces kształcenia stanowi 

synergię i wzmocni  kompetencje kadry 
nauczycielskiej. 

50 studentówUniwersytetu Zielonogórskiego 

48 nauczycieli

12 pracowników WOM

8 pracowników ZOK

8 dyrektorów szkół

8 szkół
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32 pracowników UZ


