


 „EDU RABKA” 
Projekt współfinansowany z EFS  



Finansowanie:  

Europejski Fundusz Społeczny 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

Poddziałanie 9.1.2:  

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  

w jakości usług edukacyjnych; 

Priorytet IX:  

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 

Działanie 9.1:  

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; 



Województwo Śląskie / Zespół Szkół  Specjalnych przy 

Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym  

im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju 
 

Okres realizacji projektu:   01.06.2014 do 30.06.2015 
 

 

Budżet projektu:             2 112 000, 00    PLN 

Kwota dofinansowania: 1 795 200, 00    PLN 

Wkład własny:                  316 800, 00    PLN 

 

Realizator Projektu 



Grupa docelowa projektu 

• Główną grupę beneficjentów stanowią uczniowie z terenu woj. śląskiego, którą 

to grupę uzupełniają dzieci z pozostałych regionów kraju. 

• Edukacją objęte są dzieci, leczące się w ośrodku rehabilitacji m.in. otyłość, 

cukrzyca, schorzenia górnych dróg oddechowych, astmę, choroby przewodu 

pokarmowego, wady postawy. 

• Specyfiką szkoły jest praca z dziećmi przebywającymi okresowo na leczeniu 

sanatoryjnym (turnusy 4-tygodniowe), gdzie uczniowie mają możliwość 

realizacji obowiązku szkolnego, nadrabiania zaległości w nauce oraz 

rozwijania swoich zainteresowań. 



Problemy grupy docelowej 

• Trudności adaptacyjne w nowych (tymczasowych) warunkach 
szkolnych w trakcie pobytu na leczeniu sanatoryjnym; 

• Zróżnicowanie poziomu nabytej wiedzy i umiejętności 
wyniesionych ze swoich szkół macierzystych; 

• Trudności w opanowaniu podstawy programowej wynikające  
z zaburzeń koncentracji spowodowanych przewlekłymi 
schorzeniami; 



• Ograniczony rozwój osobisty i intelektualny młodzieży 
przewlekle chorej wkraczającej w dorosłe życie; 

• Negatywne zachowania dzieci/młodzieży, agresja, nadmierna 
wulgarność, brak zainteresowań, niechęć do pracy oraz 
rozwijania własnego intelektu; 

• Złe nawyki żywieniowe, niechęć do aktywności ruchowej, zła 
kondycja fizyczna; 



     W wielu przypadkach negatywne postawy dzieci 
wynikają z ich problemów zdrowotnych, takich jak: 
otyłość, cukrzyca, choroby układu ruchu, niewydolność  
górnych i dolnych dróg oddechowych, choroby 
reumatyczne i astma oskrzelowa.  

Choroby te przejawiają się w różnych postaciach  
i formach. Dzieci czując się inne, gorsze – wstydzą się, 
zamykają w sobie, a często reagują również agresywnie 
na próbę kontaktu czy integracji, przez co współpraca  
z nimi jest bardzo trudna, a efekty nauczania 
niezadowalające. 



Oczekiwane rezultaty 

Wzrost umiejętności związanych z komunikacją społeczną, 
rozładowywaniem negatywnych napięć, emocji i agresji, rozwijanie 
funkcji percepcyjno-motorycznych; 

Podwyższenie kompetencji kluczowych w zakresie nauk 
matematyczno-przyrodniczych, języków, ICT poprzez organizację 
kółek zainteresowań; 

Minimalizacja zdiagnozowanych indywidualnych problemów  
społeczno-zdrowotnych uczniów; 

Podniesienie świadomości edukacyjno-zawodowej uczniów; 



 

1. Zajęcia sportowe: na basenie, na sali gimnastycznej; 

2. Terapia zajęciowa: bajkoterpia, arteterapia, zajęcia integracyjne, 

ekologiczne, promujące zdrowy styl życia itp. 

3. Zajęcia językowe, szachowe, teatralne, wyrównawcze; 

4. Zajęcia komputerowe; 

5. Zajęcia relaksacyjne (Sala Doświadczania Świata) 

6. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

Realizacja projektu polega na organizacji dodatkowych zajęć 

dla dzieci i młodzieży 



Zajęcia profilaktyczno-zdrowotne  
i kształtowanie postaw społecznych 

Zachowanie w grupie, odpowiedzialność za drugiego człowieka - zajęcia 
edukacyjno-integracyjne na basenie i w sali ćwiczeń; 



Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnego 

 sprzętu dydaktycznego 



Zabawy integracyjno-ruchowe  
z wykorzystaniem konsol Xboksa 



Materiały dydaktyczne na pendrive – system operacyjny Linux z bazą  
programów edukacyjnych oraz pakiet darmowego oprogramowania  

edukacyjnego i narzędziowego dla systemu Windows 



ZAJĘCIA INFORMATYCZNE W PRACOWNIACH KOMPUTEROWYCH 

Wykorzystanie „wolnego” oprogramowania 

podczas zajęć  z technologii informacyjnej 



Zajęcia matematyczne – gry logiczne 



Sala doświadczania świata 



Wsparcie  
pedagogiczno-psychologiczno-zawodowe 

• Wsparcie psychologiczne: hierarchia wartości, testy osobowości,  
trening zastępowania  agresji; 

• Wsparcie doradcy zawodowego- kwestionariusze 
zainteresowań, planowanie rozwoju; 

• Doradztwo pedagogiczne - trening interpersonalny z naciskiem na 
eliminację stresu, podnoszenie samooceny, minimalizacja postaw 
agresywnych, profilaktyka uzależnień; 



Osiągnięte rezultaty 

STAN WYKONANIA PROJEKTU NA KONIEC 

KWIETNIA 2015 

wartość 

docelowa 
dziewczyny chłopcy łącznie wykonanie 

liczba uczniów objętych projektem, którzy zminimalizowali 

zdiagnozowane indywidualne problemy 
1056 577 534 1111 105,21% 

liczba uczniów, którzy pozytywnie zaliczyli zajęcia, otrzymali 

certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności/wiedzę 
1056 565 529 1094 103,60% 

liczba uczniów , którzy wyciszyli negatywne emocje podczas 

zajęć z psychologiem i pedagogiem 
140 43 130 173 123,57% 

liczba uczniów, u których zaobserwowano poprawę w zakresie 

problemów społeczno-zdrowotnych 
1056 515 526 1041 98,58% 

liczba uczniów u których wzrosła świadomość edukacyjno-

zawodowa 
308 126 75 201 65,26% 



Liczba uczestników w turnusach 



Liczba uczestników w podziale  
na rodzaj wsparcia 

1094 

890 

362 



Dodatkowe efekty projektu 

1. Zwiększenie liczby godzin opieki dla dzieci przebywających na  

leczeniu w ŚCRU 

2. Możliwość rozwoju i zdobywania nowych kompetencji przez  

uczniów-pacjentów 

3. Promocja zdrowego stylu życia i lecznictwa uzdrowiskowego  

4. Środki finansowe za wynajem basenu dla Śląskiego Centrum 

Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego sp. z o.o.  

5. Dodatkowe miejsca pracy dla: 

• Wychowawców, nauczycieli 

• Rehabilitantów 

• Pracowników administracji i obsługi 

• Aktywizacja „młodych emerytów” 55+  
 


