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Środki z MTA - Pakiet Edukacyjny II dla Powiatu Oświęcimskiego  
 

Powiat Oświęcimski otrzyma 80 tys. złotych  w ramach Grantu 3. Realizacja Grantu 3 odbywać się 

będzie w ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja 

wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje 

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących 

kształcenie ogólne  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020. 

Akces do projektu, poprzedzony opracowaniem diagnozy zapotrzebowania na wielowymiarowe 

wsparcie w podjęciu działań służących zniwelowaniu u uczniów skutków pandemii COVID-19 w 

zakresie udzielania pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom, zgłosiły I Liceum 

Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach oraz  Liceum Ogólnokształcące 

Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu  wchodzące w skład Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w 

Oświęcimiu.  

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach z zajęć wyrównawczych w 

ramach kompetencji kluczowych i umiejętności matematyczno - przyrodniczych  skorzysta 92 

uczniów. Dzięki dodatkowym zajęciom wspierającym - wyrównawczym z matematyki i nauk 

przyrodniczych - uczniowie uzyskają szansę na zniwelowanie lub ograniczenie zachowań związanych z 

lękiem czy strachem przed kontaktem z rówieśnikami, do których przyczyniła się epidemia Covid-19. 

Nie bez znaczenia jest również zapobieżenie brakom edukacyjnym w realizacji podstawy 

programowej i gruntowne  zrozumienie poszczególnych partii materiału szczególnie dla uczniów, 

którzy jako pierwszy rocznik po szkole podstawowej będą zdawać egzamin maturalny. Uczestnictwo 

w zajęciach dodatkowych powinno poprawić wyniki uczniów teraz, a w konsekwencji pozwoli im zdać 

maturę i przygotować do dalszego kształcenia. 

Skutkiem pandemii COVID-19 było ograniczenie aktywności kulturalnej - przeżywania radości i 

porażek. Rekomendowanym sposobem na wyjście młodzieży z marazmu są zajęcia teatralne. Dzięki 

takim zajęciom młodzi ludzie będą mieli szansę na nowo rozbudzić w sobie pasję i zainteresowanie 

otaczającym ich światem, spędzić czas z rówieśnikami oraz odbudować relacje międzyludzkie. Aby 

móc zrealizować rekomendowane działanie niezbędne będzie stworzenie warunków takiej  

działalności i organizacja szkolnej grupy teatralnej w I LO w Kętach. W ramach  kółka teatralnego 

realizowane będą zajęcia z kreatywności, innowacyjności i krytycznego myślenia.  

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Oświęcimiu w ramach 

przyznanego grantu skorzystają z zajęć wyrównawczych z matematyki (kreatywność w matematyce) 

oraz zajęć wyrównawczych z krytycznego myślenia prowadzonych w ramach  języka polskiego. 

Planuje się, że w zajęciach weźmie udział 193 uczniów. Celem jaki stawiają sobie realizatorzy zajęć 

jest  usystematyzowanie, powtórzenie i utrwalenie wiadomości omawianych w szkole na lekcjach 



                                                                                   

                                                               

  

 

  
Powiat Oświęcimski 
ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim 
e-mail: sekretariat@powiat.oswiecim.pl  
tel: 33 / 84 49 600 

 

 

języka polskiego i matematyki, zwłaszcza zagadnień omawianych w trakcie nauczania zdalnego, jak 

również rozwijanie umiejętności korzystania z posiadanej wiedzy, logicznego argumentowania i 

wnioskowania. 

Uczniowie oświęcimskiego liceum skorzystają również z oferty zajęć w ramach koła  zainteresowań  z 

języka polskiego  - kreatywność licealisty. Zajęcia poświęcone będą rozwijaniu krytycznego myślenia, 

komunikacji i pracy zespołowej. Wskazaniem i potrzebą realizacji zajęć w ramach kół zainteresowań 

był brak bezpośrednich  kontaktów z rówieśnikami oraz z nauczycielem w ramach  bezpośredniej 

rozmowy, aktywności  kulturalnej  w ramach rozwoju swoich zainteresowań, spowodowanych  

pandemią Covid-19. Dodatkowe zajęcia w ramach koła zainteresowań będą służyły rozwijaniu  

zainteresowania otaczającym  światem, spędzeniu czasu z rówieśnikami i odbudowanie relacji 

międzyludzkich. 

 

 

(październik 2022r.) 


