
 

 

Nazwa projektu: Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice 

 
 

Nazwa projektu: Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice 
 
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a413/18 

 
 
Gmina Stare Babice realizuje projekt pn. „Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych 
uczniów w Gminie Stare Babice” w partnerstwie z firmą Mały Inżynier Ewa Bednarek. 
 
Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych oraz rozwój właściwych postaw i umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy 160 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej  
w Starych Babicach i do Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym, a także podniesienie jakości 
(efektywności i atrakcyjności) procesu kształcenia w placówkach. 
 
Projekt zakłada objęcie 160 uczniów i uczennic wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami 
pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym, doposażenie szkolnych pracowni 
przedmiotowych (przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki) w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne umożliwiające nauczanie metodą eksperymentu, a także realizację szkoleń dla 
nauczycieli podnoszących ich kompetencje zawodowe. 

Szkolenia dla kadry pedagogicznej szkół realizujących projekt: 
 
1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy 
2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu   
3. Gry komputerowe w matematyce 
 
W projekcie przewidziano prowadzenie bezpłatnych zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic: 

1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 
2. Przyrodnicze laboratorium 
3. Język angielski 
4. Język niemiecki 
5. Tworzenie gier z wykorzystaniem matematyki 
6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 
7. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 
8. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie 
9. Wycieczka do Narodowego Centrum badań Jądrowych 
10. Pokazy Naukowe 
11. Warsztaty z robotyki 
12. Półkolonie Laboratorium Naukowe 

Rekrutację prowadzą placówki oświatowe realizujące projekt. Osoby zainteresowane udziałem ich 
dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły. 
 
 
Wartość projektu:  405 750,00 PLN 

Dofinansowanie:  384 490,00 PLN   w tym:  z UE  324 600,00  i   z BP  59 890,00 PLN 

Okres realizacji projektu: od  1.09.2019 r.   do  31.08.2020 r.  (przedłużony do 31.03.2021 r.)* 

 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  
na lata 2014-2020. 
 
 
*Z uwagi na pandemię COVID-19 i związane z nią rygory sanitarne, w tym czasowe zamknięcie placówek 
oświatowych i przejście na tryb nauki zdalnej, okres realizacji projektu został wydłużony do 31.03.2021 r. 


