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Projekt Powiatu Goleniowskiego 

pn. „WENI 2 SPG”                                                                                                                                                    

(Wsparcie Edukacyjne Niepełnosprawnych Intelektualnie                                                                                                             

2 Szkoły Powiatu Goleniowskiego)  realizowany przez                                                                                              

Zespół Szkół Specjalnych  w Goleniowie  

       Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowogardzie                                                                                    

w terminie od 01. 10. 2009 r. do 30. 06. 2011 r. 

Projekt powstał w ramach Priorytetu IX PO KL,  

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 

świadczonych w systemie oświaty,                                                                                                                                         

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym  do edukacji                                  

i zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

W dniu 3 czerwca 2011 roku w SOSW w Nowogardzie odbyła się konferencja podsumowująca projekt 

Weni2SPG realizowany przez ostatnie dwa lata szkolne przez obie placówki powiatu goleniowskiego: ZSS 

Goleniów i SOSW Nowogard. 

Na konferencję kończącą projekt Weni2SPG zostało zaproszonych 100 gości z całego powiatu goleniowskiego. 

Przybyłych powitała pani dyrektor SOSW- Joanna Wardzińska. Wicestarosta Tomasz Kulinicz, pokrótce 

przedstawił cały projekt oraz złożył gratulacje i podziękowania za jego pomyślną realizację całej kadrze biorącej 

udział w realizacji tegoż projektu oraz  beneficjentom do których był on skierowany. W części artystycznej 

uczniowie obu placówek zaprezentowali nabyte, dzięki udziałowi w projekcie nowe umiejętności i wytwory 

swojej pracy. W czasie trwania konferencji dostępna była wystawa zdjęć oraz sala wystawowa z pracami 

uczniów z poszczególnych zadań. Na zakończenie zaproszeni goście mogli wpisywać się do Kronik Szkolnych 

obu placówek i wyrażać swoje opinie na temat całego projektu. 

Ku przypomnieniu należy napisać jeszcze  kilka słów o projekcie: 

  W projekcie realizowanych było 14 zadań bezpośrednio skierowanych do uczniów w tym:                                                                             

5 zadań – specjalistycznych,                                                                                                                                                      

2 zadania - opieka psychologiczno - pedagogiczna,                                                                                                     

6 zadań – skierowane na rozwój kompetencji kluczowych,                                                                                                                        

1 zadanie – doradztwo zawodowe. 

Realizacja zadań projektowych rozpoczęła się z dniem 01 października 2009r. 

Projektodawcą projektu pn. WENI 2 SPG jest Powiat Goleniowski.  

Projekt był realizowany przez okres dwóch lat szkolnych, tj. od 01.10.2009r. do 30.06.2011r 

Działaniami objętych zostało łącznie 189 beneficjentów ostatecznych.  

Projekt opiewał na kwotę w wysokości 1 041 223, 00zł. .                

 Projekt miał na celu kompleksowe oddziaływanie edukacyjne na uczniów niepełnosprawnych ze szkół 

specjalnych powiatu goleniowskiego podnoszące poziom predyspozycji do zdobycia zawodu i podjęcia pracy.  

Ponadto zrealizowano  następujące cele szczegółowe projektu :                                                                                                                                           

- beneficjenci osiągnęli  lepsze oceny z przedmiotów kluczowych- matematyka, fizyka, technika, biologia, język 

niemiecki                                                                                                                                                                          

- uczniowie osiągnęli wyższe wyniki  na sprawdzianach i egzaminach                                                                                              
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- wielu beneficjentów już podjęło lub podejmie naukę w szkołach zawodowych                                                                                                                                

- a w przyszłości podejmą pracę zawodową 

Ponadto uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (projektowych) pozwoliło uczniom na rozwój własnych 

zainteresowań, podniesienie samooceny   i wiary we własne możliwości. Dzięki pozyskanym pomocom                     

i środkom dydaktycznym  uczniowie mogli  rozwijać się  społecznie, usprawniać manualnie, graficznie, 

fizycznie i umysłowo. Dzięki temu uczniowie obu placówek mają  możliwość rozwijania zainteresowań, 

poznawania nowych możliwości twórczego działania, podniesienia, samooceny,  wiary we własne możliwości 

oraz przygotowywania się do dorosłego życia. Nie zapomniano też o oddziaływaniach edukacyjnych. 

Przygotowując projekt, nauczyciele wzięli pod uwagę materiały i sprzęt, które umożliwią pracę na wysokim 

poziomie. Projekt pozwolił na uzupełnienie bazy placówek o nowe środki, pomoce i materiały dydaktyczne, 

ćwiczenia i podręczniki, sprzęt audiowizualny, sportowy i muzyczny dzięki czemu uczniowie mogli 

uczestniczyć w różnych formach artystycznych, kulturalnych. Mogli  rozwijać się  społecznie, usprawniać 

manualnie, graficznie, fizycznie i umysłowo. 

 


