
 

Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Działania 8.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020 
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W latach 2019-2022 w Szkole Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie będą 
odbywały się zajęcia w ramach Projektu edukacyjnego „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz 
wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 
podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla 
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Celem projektu jest podniesienie do 31 marca 2022 roku kompetencji kluczowych uczniów na 
potrzeby przyszłego zatrudnienia. W projekcie weźmie udział 30 szkół prowadzących kształcenie ogólne 
(28 szkół podstawowych, 2 licea ogólnokształcące) na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie Urzędu Miasta Koszalina 
https://www.koszalin.pl/pl/news/fabryka-kompetencji-kluczowych-0 oraz stronie SP 7 Koszalin w 
zakładce Projekt Unijny. Tam też będą umieszczane kolejne informacje dotyczące projektu. 

Projekt skierowany jest do 4084 uczniów i 345 nauczycieli, w tym do 208 uczniów i 1 nauczyciela ze 
Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie. 

Rekrutacja Uczestników Projektu edukacyjnego w Naszej Szkole planowana jest na początku 
października 2021 roku. Formularze zgłoszeniowe udostępnione zostaną za pośrednictwem nauczycieli, 
którzy będą realizowali projekt oraz na stronie internetowej SP7 w rubryce „Projekt Unijny). Natomiast 
składanie wniosków nastąpi w sekretariacie SP 7 Koszalin. Termin składania wniosków zostanie podany 
na stronie internetowej szkoły. 

W ramach Projektu uczniowie będą mogli skorzystać z niżej wymienionych nieodpłatnych zajęć 
pozalekcyjnych: 

 
 

! Grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII-VIII – Katarzyna Muś 
 
! Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII-VIII – Katarzyna Muś 

 
! Koło języka niemieckiego dla uczniów klas V-VIII – Monika Chadeja-Tomaszewska 

 
! Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów zdolnych z wykorzystaniem multimediów 

„Kreatywna szkoła – z angielskim dookoła świata” dla uczniów klas V – Monika Jankowska 

 
! Zajęcia pozalekcyjne rozbudzające u dzieci klas I-III ciekawość otaczającym światem przyrody 

poprzez obserwacje, zabawy badawcze, doświadczenia i eksperymenty „Mali badacze przyrody” 

– Beata Rudecka 
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 Projekt „Wsparcie na starcie!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Działania 8.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

! Zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk biologicznych „W królestwie zwierząt i roślin” dla uczniów 

klas V-VII – Elżbieta Dudek 

 

! Zajęcia z zakresu korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijania 

kompetencji informatycznych dla uczniów klas IV-VIII – Danuta Jędrychowska-Peters 

 
! Zajęcia w zakresie nauki programowania robotów edukacyjnych w języku Blockly dla uczniów 

klas I-VIII – Bartosz Molęda 
 

 
Szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych form można uzyskać u poszczególnych 
nauczycieli, którzy będą realizowali projekt edukacyjny. 

Koordynatorem projektu jest Bartosz Molęda, który urzęduje w każdą środę w sali 341 w godzinach 
15.00 – 15.45. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie 


