
                                                             

 

Realizacja projektu nowoczesna szkoła tzn. europejska jakość kształcenia 

styczeń 2015 

Przeprowadzenie rekrutacji osób chętnych do udziału w projekcie. 

Zasady rekrutacji zostały opracowane zgodnie wytycznymi PO WER oraz potrzebami projektowymi z 

zachowaniem zasady równości - szczegółowy regulamin znajduje się u koordynatora projektu i jest dostępny 

dla wszystkich zainteresowanych. 

luty 2015 

Zapoznanie się z  bogatą ofertą szkoleń, przedstawioną przez różne szkoły językowe w Wielkiej Brytanii. 

Dokonanie wyboru listy szkoleń i przeprowadzenie wstępnej  rezerwacji miejsc. Prowadzenie korespondencji 

z przedstawicielami szkół językowych dotyczącej zakresu tematyki szkoleń, potrzeb szkoleniowych 

uczestników, terminów, zgodności założeń programowych z ofertą szkoły, warunków finansowych i form 

zakwaterowania. Dokonanie ostatecznej rezerwacji miejsc. 

marzec-czerwiec 2015 

Przygotowanie językowe – zgodnie z założeniami projektowymi, pierwszą fazę szkolenia językowego  

zaplanowano jako pracę własną  uczestników poprzez wykorzystanie lekcji online zaproponowanych przez 

nauczycieli języka angielskiego i przy ich  pomocy. Każdy uczestnik zobowiązany został do podnoszenia 

swoich umiejętności posługiwania się językiem angielskim z naciskiem na poszerzenie zakresu słownictwa. 

kwiecień- czerwiec 2015 

Podpisywanie umów finansowych z uczestnikami, dokonywanie rezerwacji biletów lotniczych, uiszczanie 

opłat za szkolenia. 

maj 2015 

Przygotowanie logistyczne: planowanie podróży, wybieranie optymalnych warunków podróży pod 

względem długości, komfortu, ceny, godzin przyjazdu i odjazdu, z uwzględnieniem wymogów rodzin 

goszczących. 

czerwiec 2015 

Przygotowanie uczestników pod względem kulturowym i geograficznym. Wszystkie mobilności odbywały 

się w Richard Language College w Bournemouth. Została opracowana prezentacja przedstawiająca historię 

regionu, warunki geograficzne, miejsca warte zobaczenia, wycieczki godne polecenia, dorobek szkoły 

językowej. Jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia można było w formie online nawiązać znajomości z 

innymi uczestnikami. Wszyscy, którzy odbywali szkolenia w tym samym terminie, otrzymali mapki z 

lokalizacją zakwaterowania pozostałych uczestników. 



lipiec - sierpień 2015 

Realizacja mobilności, raportowanie do koordynatora z przebiegu pobytów. Rozwiązywane były bieżące 

problemy związane np. z rodziną goszczącą, certyfikatami itp. Zgodnie z wymogami  wypełnione zostały  

raporty w systemie Mobility Tool+.  Uczestnicy po powrocie  podtrzymywali nawiązane znajomości  z 

rodzinami i poznanymi nauczycielami z innych krajów np. poprzez  korespondencję i komunikatory 

społecznościowe. 

 

 

 



 

 



 

wrzesień - grudzień  2015  

Dzielenie się  wiedzą i zdobytym doświadczeniem.  Uczestnicy mobilności w zespołach przedmiotowych 

przedstawili relacje z odbytych szkoleń, podzielili się swoimi wrażeniami, zdobytym doświadczeniem, 

zaprezentowali korzyści płynące z udziału w programie z ramienia PO WER. Złożone zostało sprawozdanie 

na Radzie Pedagogicznej celem szczegółowego przybliżenia realizacji pozostałym pracownikom szkoły. 

Nauczyciele wzbogacili własne zaplecze dydaktyczne poprzez korzystanie z literatury anglojęzycznej, 

urozmaicony został proces kształcenia. 

Uzupełnienie dokumentacji  Euroapss Mobilność, potwierdzenie zdobytych umiejętności przez RLC i 

przesłanie pełnej dokumentacji do FRSE. 

Otrzymanie przez uczestników dokumentu Europass Mobilność. 

styczeń - luty 2016 

Kontynuacja szkoleń językowych poprzez zajęcia prowadzone na terenie szkoły.  Celem zajęć było wsparcie 

językowe uczestników, ugruntowanie nabytych umiejętności językowych, podtrzymywanie nawiązanych 



więzi partnerskich i pracy w grupach jako cech niezbędnych w podnoszeniu jakości pracy szkoły na 

płaszczyźnie organizacyjnej.  

Zakupione zostały pomoce naukowe  podnoszące  jakość kształcenia, takie jak: tablica interaktywna z 

laptopem,  telewizor z dostępem do Internetu  i Blu-ray, magnetofon, biała tablica ceramiczna, materiały 

piśmiennicze itp. 

luty - maj 2016 

Rozpowszechnianie i wykorzystanie rezultatów oraz propagowanie efektów udziału w projekcie. Każdy 

uczestnik projektu w momencie podpisania umowy finansowej zobowiązany został do stałego propagowania 

efektów i korzyści płynących z udziału w projekcie finansowanym z ramienia PO WER. W tych miesiącach 

w szczególności położony został nacisk na rozpowszechnianie zewnętrzne. Informacja o przebiegu realizacji 

projektu została przedstawiona rodzicom na zebraniach, nauczycielom podczas posiedzeń Rady 

Pedagogicznej, przyszłym absolwentom przy okazji prezentacji szkoły w gimnazjach i podczas Salonu 

Edukacyjnego. Przeprowadzony został krótki wywiad przez lokalne radio. 

Uczestnicy wzięli udział w szkoleniach na platformie eTwinning - była to forma zdobycia nowych 

umiejętności i nawiązania znajomości z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniu dał możliwość dzielenia 

się doświadczeniem i propagowania idei udziału w programach PO WER realizowanych z funduszy Unii 

Europejskiej. 

czerwiec  - lipiec 2016 

Przeprowadzona została analiza finansowa, określono stopień wykorzystania środków pieniężnych, 

dokonane zostały ostatnie, drobne zakupy artykułów biurowych niezbędnych do zakończenia projektu. 

wrzesień - październik 2016 

Analiza dokumentów projektowych - przeprowadzono szczegółową analizę  przebiegu realizacji projektu, 

jego zgodności  z założeniami, określono stopień realizacji projektu i dokonano wstępnej ewaluacji, 

wskazano mocne i słabe stron przebiegu projektu. 

listopad - grudzień 2016 

Opracowanie ewaluacji  wskazującej  na zasadność przeprowadzonych działań projektowych oraz 

określającej korzyści płynące dla szkoły (na podstawie materiałów zgromadzonych w poprzednim działaniu i 

całokształtu podjętych przedsięwzięć). Wypracowanie wskazówek do działań przy kolejnych projektach 

unijnych. 

grudzień 2016 

Raport końcowy i rozliczenie finansowe - sporządzenie raportu końcowego zgodnie z wytycznymi PO WER, 

dokonanie rozliczenia finansowego, korespondencja z UM oraz z koordynatorami z ramienia PO WER w 

celu bezbłędnego wypełnienia dokumentów   i ostatecznego zamknięcia projektu. 

 

 

 

 



 


