
 
 
Gmina Rawicz w partnerstwie z Euro Innowacje Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany  
z Funduszy Europejskich pn. „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Rawicz”. 
 
Projekt partnerski „Szkoła Ćwiczeń w Gminie Rawicz” jest realizowany w ramach konkursu 
nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 „Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń –  
II edycja” w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej II 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.10 Wysoka 
jakość systemu oświaty, typ operacji: wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w celu rozwijania 
u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, w tym: 
a) przygotowanie szkół do prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach 

szkół ćwiczeń, 
b) przygotowanie programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
c) szkolenia dla trenerów szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej, 
d) doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach szkół ćwiczeń. 
Instytucją Pośredniczącą dla działania 2.10 PO WER jest Ministerstwo Edukacji i Nauki  
w Warszawie. 
 
Szkoła ćwiczeń – co to za miejsce? 
Model „Szkoły Ćwiczeń” został wypracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szkoła 
ćwiczeń to zespół zaplanowanych działań szkół i placówek oraz instytucji służących wspieraniu 
procesu uczenia się nauczycieli i studentów. To miejsce, gdzie najnowsze trendy i strategie 
pedagogiczne wspierające proces nauczania podlegają praktycznej weryfikacji. Obecni 
nauczyciele doskonalą i rozwijają swój warsztat pracy, a także dzielą się swoimi pomysłami  
z nauczycielami z innych szkół. Natomiast przyszli nauczyciele – studenci, pod kierunkiem 
swojego opiekuna, mogą wykorzystać w praktyce teorie, których uczą się podczas studiów. 
 
Cel projektu 
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju 
u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy poprzez 
przygotowanie, wspieranie i nadanie statusu szkoły ćwiczeń Szkole Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Sierakowie, dzięki realizacji w terminie do 31.07.2022 r. kompleksowych  
i komplementarnych zadań: 
1) doposażenia 8 pracowni przedmiotowych w szkole ćwiczeń,  
2) wzmocnienia kompetencji 26 dyrektorów i nauczycieli szkoły ćwiczeń z zakresu metod  

i form pracy dydaktycznej, 
3) doskonalenie zawodowe 52 dyrektorów i nauczycieli z 7 szkół współpracujących z zakresu 

rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. 
 
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. do 31.07.2022 r. 
 
Miejsce realizacji projektu 
Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie,  
ul. Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz, która pełni rolę Szkoły Ćwiczeń (szkoły wiodącej  
w projekcie). 



Szkoła uzyskała pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
w sprawie nadania statusu Szkoły Ćwiczeń. 
 
Instytucje wspomagania 
Instytucjami wspomagania w projekcie na mocy zawartych porozumień o współpracy są: 
1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu, 
2) Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. 
Przedstawiciele ww. instytucji wchodzą w skład Zespołu ds. Rozwoju Szkoły Ćwiczeń. 
 
Szkoły wspierane: 
Szkołami wspieranymi (współpracującymi) w projekcie są: 
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rawiczu w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu;  
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu;  
 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Rawiczu;  
 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Karola Krupińskiego w Rawiczu w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 2 w Rawiczu;  
 Szkoła Podstawowa w Masłowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie;  
 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Zielonej Wsi;  
 Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słupi 

Kapitulnej. 
 

Zadania realizowane w projekcie 
 
Zadanie 1  
Doposażenie 8 pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Sierakowie w sprzęt 
dydaktyczny i pomoce naukowe dla potrzeb funkcjonowania Szkoły Ćwiczeń: 

 pracownia matematyczna,  
 pracownia TIK,  
 pracownia biologiczna,  
 pracownia chemiczna,  
 pracownia fizyczna,  
 pracownia geograficzna,  
 pracownia j. angielskiego, 
 pracownia j. niemieckiego.  

Okres realizacji: I-VI 2021 r. 
 
Zadanie 2 
Wzmocnienie kompetencji kadr oraz wsparcie w zakresie przyjętych do realizacji  form 
i metod pracy Szkoły Ćwiczeń 
W ramach zadania odbędą się działania ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji, w tym 
wiedzy, umiejętności i postaw dyrektorów i nauczycieli szkoły ćwiczeń w zakresie przyjętych 
do realizacji obszarów tematycznych oraz form i metod pracy szkoły ćwiczeń w obszarze 
dydaktycznym, wychowawczym, komunikacji i promocji działań planowanych szkoły 
ćwiczeń. 
Okres realizacji: I-VIII 2021 r. 
 
 



 
 
Zadanie 3 
Prowadzenie działań zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami Szkół Wspieranych  
w wybranych formach i metodach pracy Szkoły Ćwiczeń 
W ramach zadania nowopowstała szkoła ćwiczeń przeprowadzeni wsparcie dla siedmiu szkół 
wspieranych. Wsparcie będzie prowadzone przez jeden rok szkolny i polegać będzie na 
realizacji wybranych form i metod pracy szkoły ćwiczeń (lekcji pokazowych, warsztatów, 
seminariów, konsultacji indywidualnych, przygotowania materiałów  metodycznych dla 
nauczycieli w czterech obszarach przedmiotowych: języki (język angielski, język niemiecki),  
matematyka, przyroda (biologia, chemia, fizyka, geografia, przyroda) oraz TIK (informatyka),  
zgodnie ze zdiagnozowanymi w trakcie realizacji projektu potrzebami szkół wspieranych.  
Okres realizacji: IV-VII 2021 r. 
 
Planowane efekty 
 liczba szkół korzystających z kompleksowego modelu wspierania pracy szkoły dzięki 

wsparciu z EFS: 7; 
 liczba szkół objętych wsparciem w celu przygotowania i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli (szkoła ćwiczeń) w zakresie określonym w programie: 1; 
 przewidywana liczba osób objętych wsparciem: 88 (dyrektorzy i nauczyciele szkoły 

ćwiczeń, dyrektorzy i nauczyciele szkół wspieranych, studenci kierunków 
pedagogicznych).  

 
Wartość projektu: 1 324 295,66 zł, w tym: 
 ze środków europejskich: 1 116 116,38 zł, 
 ze środków dotacji celowej: 208 179,28 zł. 

 
 


