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INWESTYCJE OŚWIATOWE  W GMINIE NOWE BRZESKO 

Dzięki  środkom unijnym pozyskiwanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

edukacja w naszych szkołach i przedszkolach stoi na wysokim poziomie. Pisaniem i realizacją 

wszystkich wniosków zajęła się perfekcyjnie Pani Katarzyna Kazanowska, która jako rodzic i 

nauczyciel dołożyła wszelkich starań żeby naszej gminy nie ominęła szansa na wykorzystanie w jak 

największej ilości środków europejskich przeznaczonych na edukację . 

Nowe Brzesko jako jedyne z polskich miast zdobyło łącznie 1155 zł na  jednego mieszkańca - 

kwota dofinansowania z funduszy unijnych  na projekty oświatowe realizowane w latach 2011-2015. 

Próg ponad 1000 zł udało się również przekroczyć dwóm gminom: Zabrodzie (Mazowieckie) i 

Skierniewice (Łódzkie). W sumie z dotacji w badanym okresie skorzystało aż 89 proc. wszystkich 

jednostek samorządowych.  

NOWE BRZESKO WYPRZEDZIŁO TYM SAMYM INNE MAŁOPOLSKIE MIEJSCOWOŚCI 

POZYSKUJĄC ŁĄCZNIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 7 MLN ZŁ  I STAŁO  SIĘ LIDEREM           

W POZYSKIWANIU FUNDUSZY EUROPEJSKICH.  

 

NAJNOWSZE PROJEKTY  

Obecnie przystąpiliśmy jako partner do projektu pn.: "Modernizacja kształcenia zawodowego 

w Małopolsce II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki niemu 

utworzymy i będziemy prowadzić 2 Szkolne Punkty Informacji i Kariery dla uczniów klas gimnazjów, 

oraz później uczniów klas VII i VIII SP.  

We wrześniu 2016r. złożylismy projekt pn.: "Twórcze szkoły - kreatywni uczniowie" w ramach 

poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. W chwili obecnej 

czekamy na rozstrzygniecie złożonego przez nas protestu, gdyż nie zgadzamy z jego oceną 

merytoryczną. Walczymy do końca i mamy nadzieję, że uda nam się otrzymać dofinansowanie na 

powyższe zadanie. Jeśli Instytucja Zarządzajaca Rgionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Małopolskiego przyjmie nasze wyjaśnienia, to już w niedługim czasie uczniowie Szkoły Podstawowej i 

klas gimnazjalnych w Sierosławicach będą rozwijać kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy 

w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, oraz kompetencji informatycznych. 

Również nauczyciele skorzystają ze szkoleń w zakresie kompetencji kluczowych. 

 

ZREALIZOWANE PROJEKTY 

 Sięgając jednak do początku historii pozyskiwania środków UE przez Gminę Nowe Brzesko w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pierwszy realizowany projekt nosił nazwę  

„Gmina Nowe Brzesko Przyjazna Dla Rodziców i Dzieci”. Na jego realizację pozyskaliśmy 

dotację w wysokości 659 121,50 zł. Projekt był realizowany od 01.08. 2009r. do 31.07.2011r. 
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W ramach projektu utworzono dwuoddziałowy punkt przedszkolny – „Klub dla maluchów” –

przy Szkole Podstawowej w Mniszowie, który cieszył się dużym zainteresowaniem rodziców i 

dzieci, zwiększyła się liczba miejsc przedszkolnych w naszej gminie a rodzicom przyjętych tu 

dzieci zapewniliśmy większą mobilność zawodową. W ramach projektu został także 

uruchomiony oddział w Przedszkolu w Nowym Brzesku dla rodziców zatrudnionych 

w gminnych jednostkach administracyjnych. Za otrzymane pieniądze unijne przeprowadzono 

dostosowawcze prace remontowe w oddziałach i łazienkach oraz zakupiono pomoce 

dydaktyczne i zabawki, a wszystkie przedszkolaki uczęszczające do „Klubu dla Maluchów” 

brały udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych: język angielski, małe formy teatralne, 

zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, gimnastyka korekcyjna, które przed 

rozpoczęciem realizacji projektu nie były prowadzone w ramach wychowania 

przedszkolnego.  

 

 Kolejny projekt również przeznaczony dla przedszkoli w ramach poddziałania 9.1.1 -

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej nosił nazwę: 

„Tęczowe przedszkolaki są zawsze uśmiechnięte” pozyskano na niego kwotę  

1 238 487, 77 zł., którą poznaczono w głównej mierze na: remont kolejnego oddziału 

w Przedszkolu w Nowym Brzesku pod uruchomienie oddziału integracyjnego „Promyk”, w 

którym profesjonalną opieką zostały objęte także dzieci niepełnosprawne. Ponadto dla dzieci 

uczęszczających do nowego oddziału prowadzone były specjalistyczne dodatkowe, zajęcia tj.: 

papieroplastyka, zajęcia biblioterapeutyczne z elementami pedagogiki zabawy, zajęcia 

muzyczno-ruchowe. Do przedszkoli zakupiono mnóstwo materiałów dydaktycznych i 

zabawek. Ponadto zamontowano przy przedszkolu  piękny plac zabaw z zestawem domków, 

zjeżdżalni, karuzeli, huśtawek, który na pewno uatrakcyjni pobyt dzieci na świeżym 

powietrzu. Zapewniono nieodpłatny udział w wycieczkach integracyjnych pn..„Tęczowy 

Plecak”, wycieczek do kina, do teatru i na Ranczo Pasja. Rodzice brali udział również 

nieodpłatnie w warsztatach o różnorodnej tematyce celem poszerzenia wiedzy na temat 

rozwoju i potrzeb dziecka. W ramach tegoż projektu od września 2010r. pracę rozpoczął 

logopeda i pedagog, którzy czuwali nad prawidłowym rozwojem przedszkolaków.. Realizacja 

projektu zakończyła się 31 lipca 2012r. 
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Realizacja obu projektów przyczyniła się do godzenia życia zawodowego i rodzinnego przez rodziców 

dzieci czego wcześniej gmina nie mogła zapewnić. 

 Po przedszkolach, przyszedł czas na uczniów szkół podstawowych: 

W okresie 01.02.2010r.-31.07.2010r. – zrealizowano projekt pn.: Klub filmowy pod strzechą, 

w ramach działania 7.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.  Projekt skierowany 

był do uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku, na jego realizacje pozyskano kwotę: 

45 560,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć pozalekcyjnych o charakterze społeczno – 

kulturalnym. Celem była integracja uczniów i zniwelowanie różnic między nimi.  Uczniowie 

brali udział w warsztatach integracyjnych „Akademia życia”, w warsztatach fotograficznych 

„Fotomontaż rodzinny”, oraz wycieczkach. 
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 Kolejnym napisanym projektem był „Azymut na wszechstronną edukację” ramach 

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupo utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie  różnic w jakości usług edukacyjnych. Na  realizację 

projektu od stycznia 2011r. do grudnia 2012r.  gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 

950 275 zł. Celem głównym projektu było wzmocnienie atrakcyjności procesu kształcenia 

oraz jakościowa zmiana w funkcjonowaniu trzech szkół podstawowych w Gminie Nowe 

Brzesko. 
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W ramach projektu udało się m.in: 

 zorganizować dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

 rozwinąć kompetencje kluczowe uczniów, 

 zwiększyć atrakcyjności i efektywności nauczania poprzez zastosowanie nowoczesnych 

metod oraz zajęć w terenie (zakupiono nowoczesne pomoce edukacyjne, zorganizowano 

obozy naukowe) 

 zorganizować zajęcia taneczne i sportowe, 

 nauczyciele nabyli nowe kwalifikacje 

Uczniowie naszych szkół w związku z realizacją tego projektu brali udział w spocie promującym 

Program Kapitał Ludzki: „Życie to rozwój” 

link: https://www.youtube.com/watch?v=UfovCyr1HxA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UfovCyr1HxA
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 Od stycznia 2011 roku zrealizowano jeszcze jeden projekt pn. „Z nauką za pan brat” – 

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.  

W ramach projektu wsparciem objęto 90 chłopców i dziewcząt w wieku 8-12 lat ze Szkoły 

Podstawowej w Nowym Brzesku. Celem głównym projektu był rozwój edukacji i podniesienie 

poziomu wykształcenia uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Brzesku poprzez zwiększenie 

dostępu do zajęć pozalekcyjnych. Zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia 

pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia z języka angielskiego, 

zorganizowano wyjazdy edukacyjne, zakupiono pomoce dydaktyczne i multimedialne . 

Wartość pozyskanego dofinansowania na realizacje projektu  to 49 515 zł. 
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 Cieszymy się również z faktu, że nasza Gmina była liderem projektu: „Partnerstwo dla 

rodziny”, wniosek napisany w ramach poddziałania 1.3.2 – projekty na rzecz promocji 

równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Projekt 

realizowany był w partnerstwie z Gminą Koniusza i Gminą Drwinia, a jego głównym celem 

była aktywizacja zawodowa mieszkańców poprzez zapewnienie profesjonalnej i atrakcyjnej 

opieki. W naszej gminie dzięki realizacji tego projektu: 

 powstał klub dziecięcy „Promyk”,  

 dzieci uczestniczyły w dodatkowych zajęciach specjalistycznych,  

 jako jedni z pierwszych gmin zorganizowaliśmy usługi opiekuńcze świadczone w 

warunkach domowych – tzw. Dzienny Opiekun przeszkalając 30 opiekunów. 

 

Projekt realizowany był w okresie: 01.08.2011r. – 31.07.2013r. Wartość pozyskanego 

dofinansowania na realizację całego projektu to: 2 700 206,88 zł 

  

 

 W okresie od  01.08.2012 do 31.07.2013 nasza Gmina przystąpiła do realizacji projektu  

„Moja droga do wszechstronnej edukacji” Podziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 

w jakości usług edukacyjnych. Do projektu przystąpiły trzy Szkoły Podstawowe, szkoła 

z Nowego Brzeska , Sierosławic i  Mniszowa. Koszt projektu: 107 940,00 zł. 

 

Zrealizowano z dziećmi zajęcia rozwijające zainteresowania z nauk przyrodniczych oraz 

zajęcia artystyczne (taniec, śpiew plastyka i teatr). Zakupiono pomoce dydaktyczne: 

programy multimedialne do pracy z uczniami zagrożonymi dysleksją, do terapii 

logopedycznej,  do terapii pedagogicznej z matematyki i przyrody, materiały plastyczne 

i tablice interaktywne. 
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 W latach 2013-2015 zrealizowaliśmy dwa projekty dofinansowane z Unii Europejskiej. 

Pierwszy z nich to projekt „Mamo, tato idę do przedszkola” realizowany od 01.07.2013r.do 

30.06.2015r., Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania 

edukacji przedszkolnej”. Wartość projektu 1 547 915,62 zł. Celem projektu było między 

innymi wyrównanie szans edukacyjnych dzieci napotykających na bariery o charakterze 

środowiskowym, ekonomicznym i zdrowotnym. Zapewnienie specjalistycznej opieki dla dzieci 

niepełnosprawnych oraz  zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 

3-5 lat. W ramach projektu przeprowadzono prace adaptacyjne sali przedszkolnej, zakupiono 

wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne. Przeprowadzono zajęcia ze specjalistami 

(psycholog, logopeda, integracja sensoryczna), zajęcia muzyczno-ruchowe oraz wyjazdy 

edukacyjno-integracyjne. 

 

 

  

 Drugim projektem był „Klucz do sukcesu” Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 

w jakości usług edukacyjnych. Projekt ten był  programem rozwojowym Gimnazjum 

w Sierosławicach, który obejmował dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje 

kluczowe, zajęcia wyrównawcze, program prewencyjny oraz doradztwo edukacyjno-

zawodowe. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, w kole 

naukowym, w warsztatach ICT, językowych, profilaktycznych oraz zajęciach sportowych. 

Uczniowie zdobytą na zajęciach wiedzę mogli sprawdzić praktycznie na dwóch 8-dniowych 

obozach i 4 wyjazdach edukacyjnych. W ramach projektu zakupiono nowoczesne pomoce 
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edukacyjne m.in. tablice multimedialne, laptopy, mikroskopy kamery i aparaty cyfrowe. 

Wartość projektu: 766 679,72 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ZREALIZOWANYCH PROJEKTACH PRZEZ GMINĘ NOWE BRZESKO PISALI M.IN.:  

WSPÓLNOTA.ORG.PL  

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/unijna-superszkola-ranking-dotacji-z-funduszy-

unijnych/  

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/nowe-brzesko-liderem-w-

pozyskiwaniu-funduszy-europejskich  

 

Przygotowała: Monika Gawron 
Kierownik Miejsko-Gminnego 

Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 
UGiM Nowe Brzesko 
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