
 
Projekt nr RPLD.11.01.04-10-0020/17   pn. ”Nowoczesna edukacja – szansą na sukces” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

„Nowoczesna edukacja – szansą na sukces”
Nr Projektu RPLD.11.01.04-10-0020/17

w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności
Działania dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji

Działania XI.1.4 Kształcenie ogólne
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r.

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy  Regulamin  określa  warunki  uczestnictwa  w  Projekcie:  „Nowoczesna 
edukacja  –  szansą  na  sukces”  realizowanego  w ramach  Osi  priorytetowej  –  XI 
Edukacja  Kwalifikacje  Umiejętności,  Działania  XI.1.4  Kształcenie  ogólne, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

2. Projekt realizowany jest  przez Miasto Łódź/ Zespół Szkół Gastronomicznych im. I 
Armii Wojska Polskiego 

3. Regulamin  określa  warunki  uczestnictwa  w  Projekcie  oraz  zasady  organizacji 
poszczególnych działań w ramach Projektu.

4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.
5. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:

a) zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie 
XI.1.4 Kształcenie ogólne.

b) umową o dofinansowanie Projektu. 

II. Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w  Technikum nr 4 przy 
Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie u 360 uczniów 
(180 K/180M) tej placówki kompetencji kluczowych, poprzez doposażenie pracowni 
przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK (w tym 
zapewnienie infrastruktury sieciowo- usługowej), doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 24 
n-li (21K/3M) oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych (matematyka, j.angielski), 
przygotowujących do matury (matematyka, j.angielski, biologia, geografia) oraz kółek i 
szkoleń rozwijających zainteresowania (informatycznych, z przedsiębiorczości, 
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matematycznych, z jęz.angielskiego, biologicznych, geograficznych), w terminie od 
01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

III. Zakres wsparcia

Projekt pn. „Nowoczesna edukacja – szansą na sukces” obejmuje wsparciem uczniów 
oraz nauczycieli ZSG  poprzez udział uczniów w:

1. Warsztaty  rozwijające  kompetencje  kluczowe  „Inicjujemy  przedsiębiorczość 
młodych” – 60 godzin

2. Koło informatyczne – 60 godzin

3. Zajęcia przygotowujące do matury:

a) z matematyki – 30 godzin

b) z j. angielskiego  - 30 godzin

4. Zajęcia przygotowujące do matury z przedmiotów przyrodniczych

a) z biologii – 30 godzin

b) z geografii – 30 godzin

5. Zajęcia wyrównawcze:

a) z matematyki – 30 godzin

b) z j. angielskiego – 30 godzin

6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia:

a) koło matematyczne – 60 godzin

b) koło anglistyczne – 60 godzin

7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia przyrodnicze

a) Koło geograficzne – 60 godzin

b) Koło przyrodnicze – 60 godzin
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oraz udział nauczycieli w:

1) Kursie podnoszącym umiejętności cyfrowe (TIK) – 22 godziny

2) Studiach podyplomowych
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