
Powiat lwówecki w partnerstwie z powiatem bolesławieckim realizują projekt pn: „Nauka 
szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących 
powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego”, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 7.2 Inwestycje w edukację 
ponadgimnazjalną, w tym zawodową. 

 

Cele projektu: 

Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych, a także poprawa warunków kształcenia oraz 

wzrost szans edukacyjnych uczniów 5 ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących z 2 

dolnośląskich powiatów lwóweckiego oraz bolesławieckiego, w tym również uczniów  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Odbiorcami proj. jest społeczność 5 

ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących - obecni i przyszli uczniowie uczęszczający do 

tych placówek edukacyjnych, nauczyciele pracujący w nich. Dodatkowo, ponieważ 

pracownie będą udostępniane pozostałym placówkom szkolnym z zespołów, w skład których 

wchodzą poszczególne LO, odbiorcami będą również obecni  

i przyszli uczniowie oraz nauczyciele z tych jednostek.  

Projekt składa się z 6 zadań. Zad. 1 to prace przygotowawcze obejmujące studium 

wykonalności. Zad. 2 dotyczy wyposażenia pracowni w Liceach Ogólnokształcących  

z Powiatu Lwóweckiego. Zakup nowoczesnego wyposażenia ma służyć osiągnięciu celów 

projektu, w ramach tego dokonany zostanie zakup mebli, pomocy dydaktycznych i sprzętu 

niezbędnego do prowadzenia zajęć metodami badawczymi (koszt łączny: 279540,05 zł). 

Zad.3 obejmuje roboty i materiały budowlane w pracowniach w Liceach Ogólnokształcących 

z Powiatu Lwóweckiego, na które składają się niezbędne prace remontowe poszczególnych 

sal oraz potrzeba przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także zakup  

i montaż schodołazów oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych 

(241400zł). Zad. 4 obejmuje wyposażenie pracowni w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu 

Bolesławieckiego tak jak w przypadku zad.2. Zad.5 dotyczy prac i materiałów budowlanych 

w pracowniach w Liceach Ogólnokształcących z Powiatu Bolesławieckiego tak jak w zadaniu 

3. Zad. 6 obejmuje działania promocyjne (8780zł, z czego dla Powiatu Lwóweckiego: 5268 

zł, Bolesławieckiego: 3512 zł). 

Planowane efekty realizacji projektu: 

a)  poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie pracowni szkolnych 

w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, 

b)  uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych poprzez stosowanie metod: obserwacji, 

doświadczenia, eksperymentu, pokazu, 

c) rozbudzanie dociekliwości poznawczej uczniów, 

d) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania 

opartego na metodzie eksperymentu, 

e) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów 

matematycznych, przyrodniczych i cyfrowych, z wykorzystaniem zakupionego 

wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli, 

f) wzrost efektów kształcenia potwierdzony wynikami egzaminu maturalnego, 

g)  dostosowanie oferty szkół objętych projektem do potrzeb rynku pracy oraz edukacji 

opartej nawiedzy a także podniesienie w szkołach ogólnokształcących kompetencji 



kluczowych w zakresie, nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz 

cyfrowych, 

h) Dostosowanie szkół do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

 

Wartość projektu: 881 538,16 zł w tym wkład funduszy europejskich wynosi 85% 
wydatków kwalifikowalnych tj. nie więcej niż 748.627,43 zł 
  


