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Program Erasmus Plus

Europejski program „Owoce i warzywa w szkole” i „Program dla szkół”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Efektywny Nauczyciel”

Projekt „e-świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury informatycznej
Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie 

Staszów”

„Cyfrowa szkoła”

Projekt „Nowoczesny nauczyciel europejskiej szkoły”

Wykorzystanie środków unijnych przez 

nauczycieli i uczniów staszowskiej 
„dwójki”



Program Comenius

W latach 2005-2008 realizowaliśmy projekt „Budynki – nasze europejskie więzi”. Partnerzy

z Hiszpanii, Niemiec i Rumunii. Wykorzystaliśmy środki unijne w wysokości 74 371,86 PLN.

Agencja Narodowa w Warszawie doceniła naszą szkołę dyplomem – „Przykład dobrej

praktyki”.

W latach 2009-2011 realizowaliśmy projekt „Kolory życia”. Partnerzy z Portugalii, Turcji,

Niemiec i Wielkiej Brytanii. Wykorzystaliśmy środki unijne w wysokości 95 488,80 PLN.

W latach 2012-2014 realizowaliśmy projekt „Uczenie się przez całe życie”. Partnerzy z

Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Węgier, Bułgarii, Francji, terytorium Francji Gwadelupą, Turcją i

Estonią. Wykorzystaliśmy środki unijne w wysokości 78 990,00 PLN.

We wszystkich w/w wyjazdach udział wzięło 75 uczniów i 38 nauczycieli.

Dla szkoły zakupiliśmy m.in.: tablicę interaktywną, kamerę video, 2 wizualizery, aparat

fotograficzny, laptop, urządzenie do foliowania dokumentów, telewizory



Wizyta w Hiszpanii 2008r. 



Po wizycie roboczej w Niemczech…

Wizyta W Niemczech dostarczyła mi wielu miłych przeżyć. Najbardziej podobała mi się Katedra w 

Kolonii i fabryka czekolady Lindt. Byłem pod dużym wrażeniem organizacji komunikacji miejskiej, 

gdzie bez samochodu można było bardzo szybko wszędzie dojechać. Cieszę się, że mogłem znów 

spotkać swoich kolegów z innych krajów. Mogliśmy dalej pracować razem przy projekcie Comenius i 

naszej międzynarodowej maskotce Globi.

The visit in Germany has provided me in a lot of pleasant experiences. Cathedral in Kolonia and Lindt 

chocolate factory are places which I liked the most. I was under huge impression of public transport 

in the city - you can get to every places really quickly without having your own car. I'm happy, that I 

could have met my friends from other countries again. We worked together on our Comenius project, 

and our international mascot Globi.



Wizyta w Londynie 2009r.



Z  pamiętnika ucznia…

W czerwcu 2010 r. gościliśmy u nas uczestników Comeniusa - projektu 

pt.: "Kolory życia". 

Byli to nasi rówieśnicy z czterech państw: Niemiec, Turcji, Wielkiej 

Brytanii i Portugalii.

Wszystkie grupy zaprezentowały swoje tradycje szkole w formie 

prezentacji multimedialnych. Wspólnie wykonaliśmy kalendarz szkolny 

wszystkich partnerów oraz kukłę z surowców wtórnych.

Odbyły się wspólne wycieczki do Krakowa i pobliskich miejscowości:

Krzyżtoporu i Kurozwęk.

Braliśmy udział w występach artystycznych, gdzie prezentowaliśmy 

swoje talenty muzyczne i taneczne. Potem była wspólna dyskoteka.

Wizyta zakończyła się wspólnym grillowaniem w parku pałacu w 

Kurozwękach.

Myślę, że nasi goście podczas tej krótkiej wizyty poznali dużo naszych 

zwyczajów i tradycji, które na długo zapadną w ich pamięci.

In June 2010 we had a visit of members of Comenius group taking 

part in a project: "Colours of Life".

They visitors were our contemporaries from four countries: Germany, 

Turkey, The United Kingdom and Portugal.

All the groups  presented their school traditions using multimedial

presentations.

We made a school calendar for all the partners and a doll made of 

recyclable resources.

We organised trips to Kraków and two towns located near Staszów: 

Krzyżtopór and Kurozwęki.

We took part in artistic performances, where we were presenting our 

music and dancing talents. After that, we had a disco.

The trip was finished with a barbeque in the park in Kurozwęki.

I think our guests learnt many interesting things about our tradition 

and culture during their visit.

I hope they will remember their visit in Poland for a long time.



Polska grupa projektowa podczas sadzenia dębu 

przed budynkiem szkoły partnerskiej w Bułgarii



Uczniowie podczas lekcji w Gwadelupie



Uczestnicy wizyty roboczej w szkole szwedzkiej podczas 

zwiedzania Sztokholmu



Międzynarodowa grupa projektowa przed budynkiem 
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Comenius i Erasmus

w latach 2009-2020  

W latach 2010-2012 realizowaliśmy projekt „Knowing You Knowing Me”. Partnerzy z 

Czech, Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Na realizację projektu pozyskaliśmy 15 000 

euro. 

W latach 2013-2015 realizowaliśmy projekt „Eco Pals”. Partnerzy z Belgii, Wielkiej 

Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii. Na realizację projektu pozyskaliśmy 20 000 

euro. 

W latach 2017-2020 realizowaliśmy projekt „Coded Legends”. Partnerzy z Belgii, 

Hiszpanii, Czech, Wielkiej Brytanii, Grecji, Włoch. Na realizację projektu pozyskaliśmy 

20 000 euro.

Zakupiono: tablicę interaktywną, wizualizer, tablet, 2 laptopy, 25 zestawów do 

Nordic Walking, baner promujący program Comenius, 12 koszy do segregacji 

śmieci, gabloty, magnetofon, telewizor, LEGO – 3 zestawy podstawowe z 

oprogramowaniem, dwa Ipady, robot LEGO jeden zestaw, dwa kuferki klocków 

Lego, Ozobot, dwa roboty Dash

W latach 2009-2020 zrealizowano 48 mobilności nauczycieli i 11 mobilności 

uczniowskich .







Portugalia/Węgry



Program Erasmus Plus, Akcja KA-1 

„Mobilność kadry edukacji szkolnej” 

w staszowskiej „dwójce” 

 Program realizowaliśmy w latach 2016-2018

 Nauczyciele przeprowadzili wiele różnorodnych działań i aktywności zaplanowanych w 
Europejskim Planie Rozwoju Szkoły pt. „ Nowoczesny nauczyciel europejskiej szkoły”. 

 Nauczyciele języka angielskiego przygotowani zostali do udziału w tym przedsięwzięciu 
podczas zagranicznych szkoleń w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i na Malcie.

 Głównym celem było podniesienie jakości pracy szkoły. Szkolenia dotyczyły zagadnień 
związanych z technologią informacyjną stosowaną w edukacji, robotyce, kulturze i sztuce, 
innowacjami dydaktycznymi dotyczącymi nie tylko nauki języków. 

 Specjalne wydarzenia „Tygodnie języków” – na zajęciach wykorzystywano narzędzia TIK, takie 
jak: Kahoot, Prezi, Padlet i inne. Uczniowie realizowali zadania projektu e Twinning, ze szkołami z 
Azerbejdżanu, Litwy, Hiszpanii, Turcji. Prezentowali na terenie Staszowa (w innych szkołach , w 
Staszowskim Osrodku Kultury) przedstawienie Reader’s Theatre w języku angielskim nadawali 
audycje w 5 najbardziej popularnych wśród uczniów europejskich języków (angielski, rosyjski, 
francuski, niemiecki, hiszpański), których uczą się w szkole lub poza nią. 



Szkolenie w Hiszpanii



Tydzień Języków-podsumowanie projektu 

"Nowoczesny nauczyciel europejskiej szkoły"

Prezentacja działań członków zespołu Erasmus Plus Akcja KA-1/ Erasmus Plus KA-1-

Final project activities



Cyfrowa szkoła

 Otrzymaliśmy sprzęt komputerowy, 83 laptopy, 7 rzutników krótkoogniskowych, 7 ekranów, 

bezprzewodowy na kwotę 250 000 złotych, przy 20 % wsparciu gminy Staszów . Do tego 

pilotażowego programu w Polsce przystąpiło 400 szkół



Nasza szkoła dzięki uczestnictwu w tak prestiżowych programach mogła zakupić tablety, laptopy, 

tablice interaktywne, klocki Lego i roboty.

Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość wyjechać na wymiany uczniowskie oraz spotkania szkoleniowe.


