
"Szansa na sukces" czyli kreowanie właściwych postaw i rozwój 

umiejętności uczniów LO w Myszkowie 
 

 

 
Od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym 

w  Myszkowie  realizowany  jest  projekt  pn.  "Szansa   na   sukces" 

czyli kreowanie właściwych postaw  i  rozwój  umiejętności  uczniów  

LO w Myszkowie. 

 

Beneficjentem projektu jest: Powiat Myszkowski 
 
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego 

dostępu do dobrej, jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, 

poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Wartość całkowita projektu: 235 677,15 zł 
 
Dofinansowanie projektu z UE: 200 325,57zł 

 
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów, podniesienie 

wiedzy oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

poprzez zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów. 

 

Grupa docelowa to 102 uczniów a także 9 nauczycieli z Liceum 
Ogólnokształcącego w Myszkowie 

 
Wsparcie będzie obejmowało kształcenie i rozwijanie kompetencji kluczowych oraz  tworzenie 

warunków do nauczania dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. 

Działania przewidziane w projekcie przewidują kształcenie w celu podniesienia kompetencji 

kluczowych uczestników projektu, a więc prowadzących do zwiększenia ich szans na rynku 

pracy. Ponadto projekt stosuje nowoczesne 



metody kształcenia – z wykorzystaniem metody eksperymentu, ICT oraz TIK, 

co zwiększa dostęp uczniów do edukacji na wysokim poziomie. 

Elementem  projektu  jest  również  zakup  platformy  e-learningowej oraz niezbędnych 

pomocy dydaktycznych oraz sprzętu. Miejscem realizacji projektu jest Liceum 

Ogólnokształcące w Myszkowie. 

 

Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2021 r. - 31.12.2022 r. 
 

Udział w projekcie dla uczestników – beneficjentów ostatecznych, tj. nauczycieli i uczniów jest 

całkowicie nieodpłatny. Całość wydatków związanych z realizacją projektu pokryta będzie ze 

środków Unii Europejskiej (EFS) – 85%, budżetu państwa – 5 % oraz wkładu własnego JST – 

Powiat Myszkowski – 10%. 
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