Uzasadnienie
do Uchwały Nr 799
Rady Miasta Konina
z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.:
„Razem z nami zostań wybitnym naukowcem”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
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Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podjął decyzję o przyznaniu
dotacji dla projektu pn. „Razem z nami zostań wybitnym naukowcem” w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który będzie
realizowała Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie.
Całkowita wartość projektu wynosi 737 424,65 zł, z czego 699 184,65 zł to kwota
dofinansowania i 38 240,00 zł wkład własny niepieniężny przeznaczony na użyczenie sal
do prowadzenia zajęć z dziećmi.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych
postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do
ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wśród 453 uczniów i nabycie
umiejętności i kompetencji u 47 nauczycieli oraz wyposażenie dwóch pracowni
przedmiotowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi nr 9 w Koninie.
Doposażenie pracowni przedmiotowych umożliwi stworzenie warunków do nauczania
opartego na metodzie eksperymentu, a także wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grupą docelową projektu są uczniowie
uczęszczający do SP nr 9 w Koninie (453 ucz.) oraz nauczyciele (47 n-li) zatrudnieni w SP
nr 9. Podczas realizacji projektu zostaną podjęte następujące działania:
 wsparcie dla 453 uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności w SP nr 9 poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające oraz dydaktyczno-wyrównawcze,
 wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia 91 ucz., w tym wsparcie rozwoju
uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
poprzez specjalistyczne zajęcia oraz stypendia,
 doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej.
Realizacja działań w ramach projektu przyczyni się do podniesienia jakości
i efektywności kształcenia ogólnego na terenie Miasta Konina. Projekt jest zgodny
z właściwym celem szczegółowym Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020 oraz koresponduje ze wskaźnikami dla danego Działania projektu. Realizacja działań
przyczyni się także do podniesienia jakości i efektywności kształcenia ogólnego na terenie
Miasta Konina.
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