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Lata 2017-2019 

I Technikum Poligraficzno– Usługowe i IV Liceum Ogólnokształcące realizuje projekt  

 „Szkoła kluczowych kompetencji” realizowanym na terenie województwa mazowieckiego w ramach 

Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1. „Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

Okres realizacji projektu: od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019r 

Głównym celem   Projektu jest: wzrost do 30.09.2019r kompetencji kluczowych, właściwych postaw i 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 95% (66K/20M) spośród 90 (69K/21M) uczniów 2 szkół 

prowadzonych w Wyszkowie przez ZDZ w Warszawie - IV Liceum Ogólnokształcące i I Technikum 

Poligraficzno - Usługowe poprzez udział w zajęciach dodatkowych: ICT, języka angielskiego, dodatkowo 

wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, rozwijających uzdolnienia oraz w Innowacyjnym 

Programie Szkolnego Doradztwa Zawodowego, a także poprzez doskonalenie kwalifikacji nauczycieli.  

Zadania: 

1. Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie ICT oraz właściwe postawy i 

umiejętności u uczniów  

Rodzaj zajęć: zajęcia ICT – Cyfrowa Akademia 

  

 

2. Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie porozumiewania się w 

języku obcym oraz właściwe postawy i umiejętności u uczniów  

Rodzaj zajęć: Conversation with native speaker 

 

3. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji 

edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia  

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego 

 

4. Dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia w IV Liceum Ogólnokształcącym oraz I Technikum 

Poligraficzno Usługowym w Wyszkowie: 
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Organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów w IV Liceum 

Ogólnokształcącym oraz I Technikum Poligraficzno Usługowym w Wyszkowie 

Rodzaj zajęć Akademia Makijażu i Stylizacji 

Rodzaj zajęć:  pedagogika zabawy 

Rodzaj zajęć:  Rekreacyjno sportowe- fitness z elementami tańca  

Rodzaj zajęć:  Laboratorium Fotografii  Cyfrowej 

 
 

Planowane rezultaty:  

 Rozwój umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz 

rozwijanie kompetencji informatycznych, 

 Zwiększenie porozumiewania się w językach obcych poprzez rozwój znajomości języka 

angielskiego, 

 Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań 

programowych, 

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień  w obszarach: wizaż i stylizacja, stylizacja paznokci, 

pedagogika i psychologia, grafika komputerowa, fitness z elementami tańca, fotografia 

cyfrowa,  

 IPSDZ- przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji zawodowych, 

 Doposażenie w narzędzi TIK, 

 Doskonalenie kadry nauczycieli . 

Dofinansowanie projektu z UE: 447 110,00 zł 

 


