
W naszej szkole realizowane są zadania publiczne finansowane ze środków publicznych 

Miasta Jordanowa: 

1.w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2020 - organizacja 

czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień: 

„Na tropie nauki”zadanie dofinansowano w kwocie 3 000,00 zł. Celem realizowanego 

projektu jest promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

uczenie zdolności logicznego myślenia, wyposażenie uczestników 

realizujących zadanie w wiedzę matematyczno – przyrodniczą, a także 

zwracanie uwagi uczniów na otaczający świat, zainteresowanie jego 

pięknem i ochroną. Uczniowie będą prowadzili obserwacje 

przyrodnicze, będąuczestniczyli  

w działaniach mających na celu zapobieganie dewastacji środowiska 

przyrodniczego,wezmą udział w warsztatach matematyczno- 

przyrodniczych i poznają gatunki zagrożone wyginięciem w czasie 

wycieczki do ZOO w Krakowie. 

 

2.w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 - organizacja  

i prowadzenie zajęć sportowych dla różnych grup   mieszkańców 

Jordanowa. 

 „Rajd Pamięci- na szlaku Bohaterów Września 1939roku”zadanie 

dofinansowano kwotą4 500.00zł.Celem zadania jest rozpowszechnianie 

kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poznanie miejsc działań 

obrońców Ojczyzny w 1939 roku poprzez udział w rajdzie do Wysokiej. 

Uczestnicy poszerzą wiadomości historyczne związane z patronem naszej 

szkoły, pogłębią wiedzę o wydarzeniach historycznych, które miały miejsce w przeszłości 

naszego miasta i regionu. 

 

         W naszej szkole realizowany jest także projekt w ramach Programu Priorytetowego -

edukacji ekologicznej współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej z Krakowa:w kwocie: 27 036.00 zł: 

„Tu działamy- tu mieszkamy- tu o środowisko 

dbamy”,celem realizowanego zadania jest zwiększenie 

świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży na temat 

ochrony przyrody i kształtowania środowiska 

naturalnego. Uczestnicy będą uczyć się właściwego 

obcowania z przyrodą, będą uważnie przyglądać się 

problemom środowiska, a także kształcić nawyki proekologiczne.Realizacja 

zadań programowych ma na celu pobudzenie uczniów do aktywnego 

działania na rzecz środowiska, co da im poczucie osobistego wpływu na 

zmiany w stanie środowiska. Celem jest także uświadomienie każdemu 

uczniowi, że jego mądre decyzje i działania w życiu codziennym mają wpływ 

na stan przyrody, która go otacza. 



Ponadto nasza szkoła wzięła udział w II naborze 

do projektu POWER „Ponadnarodowa Mobilność 

Uczniów”. Nasz wniosek został zaakceptowany i dzięki 

temu od przyszłego roku szkolnego będziemy mogli 

realizować projekt pt. „Cztery żywioły – rozwijamy 

kompetencje matematyczno-przyrodnicze” dzięki 

dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w kwocie: 

199 710, 00 zł. 

Celem projektu jest motywowanie uczniów do dalszego rozwoju edukacyjnego poprzez 

rozwijanie kompetencji kluczowych decydujących o rozwoju osobistym młodzieży i ich 

przyszłości.  

 

                        Uczniowski Klub Sportowy DELTA  

 

1.w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2020 - organizacja 

czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień: 

„Zajęcia multisport UKS DELTA” zadanie dofinansowano w kwocie 5 000,00 zł. 

Celem realizowanego projektu jest promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu 

poprzez udział w zajęciach lekkoatletycznych. Trenujący zawodnicy będą mieli możliwość 

wystartowania w kilku zawodach sportowych głównie biegowych. Klub Delta będzie również 

organizatorem zawodów biegowych „Bieg po Zdrowie w Jordanowie” będzie to już III edycja. 

2.w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020 - organizacja  

i prowadzenie zajęć sportowych dla różnych grup   mieszkańców Jordanowa. 

„Sport, rekreacja i dobra zabawa” z UKS DELTA  zadanie dofinansowano kwotą 

6 500.00 zł. Celem projektu jest wychowanie dzieci i młodzieży w oparciu o kulturę fizyczną, 

rekreację i sport, a także popularyzację sportu jako pożądanej alternatywy dla „siedzącego trybu 

życia”.  W ramach realizacji projektu organizowane będą regularne treningi siatkarskie, piłki 

nożnej dla dziewcząt i lekkoatletycznej w sekcjach UKS Delta. W ramach działań 

poszczególnych sekcji uczestnicy będą brać udział w turniejach (w ramach ligi siatkarskiej), 

meczach towarzyskich i biegach. Pragniemy prowadzić treningi, animację w okresie 

wakacyjnym i organizować liczne imprezy sportowe na boisku wielofunkcyjnym. Chcemy aby 

obiekt tętnił życiem przez cały okres użytkowania i stał się  centrum rekreacji i sportu dla 

naszych mieszkańców. 


