


„Uwierz w siebie – zajęcia pozalekcyjne  
i pozaszkolne dla uczniów specjalnych 
ośrodków szkolno - wychowawczych z 

powiatu kwidzyńskiego” 
 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

 



    03.08.2011r. została podpisana Umowa Nr UD 
- POKL.09.01.02-22-112/11-00 pomiędzy 
Województwem Pomorskim, a Powiatem 
Kwidzyńskim/Starostwem Powiatowym w 
Kwidzynie o dofinansowanie Projektu ”Uwierz 
w siebie – zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne 
dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno  
– wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego 



Głównym celem projektu jest zmniejszenie 
dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji 
kluczowych z uwzględnieniem metod ICT wśród 222 
uczniów (54 Kobiet/148 Mężczyzn) 2 Specjalnych 
Ośrodków Szkolno – Wychowawczych z powiatu 
kwidzyńskiego od  01 sierpnia 2011 r. do 30 
kwietnia 2014 r. 
 
W projekcie uczestniczyć będzie  222 uczniów i uczennic (SP 130– GIMNAZJUM 
92 )  z 2 szkół: 
• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kwidzynie, 
• Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach, 

 



 Na potrzeby projektu zakupiono sprzęt do 
ośrodków, w tym: laptopy, urządzenia 
wielofunkcyjne, aparaty fotograficzne, 
dyktafony, sprzęt nagłośnieniowy, maszyny do 
szycia, tekstylia, książki, płyty CD oraz wiele 
innych, potrzebnych do realizacji zajęć  
w ramach projektu, materiałów dydaktycznych  
i sprzętu. 



 Uczestnicy projektu, pod opieką trenerów, 
opiekunów i instruktorów biorą udział w 
zajęciach rozwijających kompetencje 
kluczowe, zajęciach specjalistycznych oraz 
zajęciach aktywności ruchowej. Organizowane 
są zajęcia z hipoterapii oraz arteterapii. 
Ponadto organizowane są także wycieczki, 
które mają na celu urozmaicenie zajęć. 



Grupa uczestników projektu z trenerem – R. Tchorek  



Grupa uczestników projektu podczas zajęć z aktywności ruchowej  



Zajęcia „Jestem przedsiębiorczy/przedsiębiorcza”  p. Andżelika Rejman  



Wystawa na Dzień Promocji Projektu 21.11.2012 r. 



Na zajęciach wykorzystywane są urządzenia zakupione w ramach Projektu  



Ćwiczenia gimnastyczne w ramach zajęć 



Integracja sensoryczna –  Joanna Roszkowska - Chatys 



Basen podświetlany – Joanna Roszkowska - Chatys 



Wystawa prac 21.11.2012 roku podczas Pomorskiego Turnieju Olimpiad Specjalnych w 
koszykówce w Kwidzynie 



Wystawa z dnia Promocji Projektu 21.11.2012 r. 



Wystawa prac plastycznych w Sali lekcyjnej – Renata Tchorek 



Dzieci w trakcie zajęć plastycznych 



Wystawa prac w trakcie rozpoczęcia roku szkolnego SOSW KWIDZYN 



„Świadomość i ekspresja kulturalna”   



Wynik pracy dzieci na zajęciach „Świadomość i ekspresja kulturalna” 



Dzieci pracujące na zakupionym sprzęcie z naklejkami Projektu 



Wystawa prac w Czarnej Sali 28.06.2012 r. 



Wystawa prac w Czarnej Sali 28.06.2012 r. 



Wystawa prac w trakcie festynu z okazji Dnia Dziecka  



Wystawa prac w trakcie festynu z okazji Dnia Dziecka  



Wystawa prac w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie 



Uczestniczka projektu trzymająca wytwór z ceramiki wykonany w trakcie zajęć 



Uczestnicy projektu przygotowujący posiłek w trakcie zajęć 


