
PROJEKTY UNIJNE ZREALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE „SZYMON KONARSKI” W SEJNACH. 

OPIS DZIAŁAŃ CZAS TRWANIA WARTOŚĆ 

W PLN 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Projekt „Matematyka nie gryzie 2”. 

 

Organizacja dodatkowych zajęć z matematyki  

w celu: 

- podniesienia kwalifikacji uczniów klas III Liceum 

Ogólnokształcącego w Sejnach w wieku 17-20 lat  

(w tym min. 29 kobiet) z zakresu matematyki  

do końca III. 2014 r. 

- uatrakcyjnienia oferty Liceum Ogólnokształcącego  

w Sejnach poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć  

z matematyki. 

- wzrostu efektywności w realizacji Programu Rozwojowego 

Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach poprzez 

przeszkolenie uczniów klas trzecich najbardziej 

potrzebujących z matematyki do końca III. 2014 r. 

 

01.09.2013 – 31.03.2014 

 

 

49 932,90 zł 

 

 

Projekt współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki, Priorytet  IX Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 

Oddolne inicjatywy edukacyjne  

na obszarach wiejskich. 

Wnioskodawca/Realizator Stowarzyszenie 

„Szymon Konarski” w Sejnach  

w  partnerstwie z Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących w Sejnach.  

 

Projekt „Era komputera”. 

 

Organizacja kursu komputerowego w zakresie ECDL Start 

w celu zwiększenia umiejętności i kompetencji osób  

(24 osoby) w wieku 50+ bezrobotnych oraz nieaktywnych 

zawodowego zamieszkałych na terenie gmin Giby, Sejny, 

miasta Sejny. 

01.09.2013 – 28.02.2014 

 

 

45 954,40 zł 

 

 

Projekt współfinansowany  

ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki, Priorytet  IX Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 

Oddolne inicjatywy edukacyjne  

na obszarach wiejskich. 

Wnioskodawca/Realizator Stowarzyszenie 

„Szymon Konarski” w Sejnach  

w  partnerstwie z Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących w Sejnach.  



Projekt „Era komputera 2”. 

  

Organizacja kursu komputerowego w zakresie ECDL Start 

w celu zwiększenia umiejętności i kompetencji  24 osób  

w wieku 50+ bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowego 

zamieszkałych na terenie gmin Giby, Sejny, miasta Sejny 

01.02.2014  – 31.07.2014 

 

46 460,16 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet  IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach, Działanie 9.5 Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich. 

Wnioskodawca/Realizator Stowarzyszenie 

„Szymon Konarski” w Sejnach  

w  partnerstwie z Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących w Sejnach.  

 

 

Projekt „Matematyka naszą przyszłością”. 

 

Organizacja dodatkowych zajęć z matematyki w celu: 

- podniesienia kwalifikacji uczniów klas III Liceum 

Ogólnokształcącego w Sejnach w wieku 17-20 lat  

(w tym 35 kobiet) z zakresu matematyki do końca III.2014 r. 

- uatrakcyjnienia oferty Liceum Ogólnokształcącego  

w Sejnach poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć  

z matematyki. 

- wzrostu efektywności w realizacji Programu Rozwojowego 

Liceum Ogólnokształcącego w Sejnach poprzez 

przeszkolenie uczniów klas trzecich najbardziej 

potrzebujących z matematyki do końca III.2014 r. 

 

01.09.2014 - 31.03.2015 

 

 

49 867,50 zł 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet  IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach, Działanie 9.5 Oddolne 

inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich. 

Wnioskodawca/Realizator Stowarzyszenie 

„Szymon Konarski” w Sejnach  

w  partnerstwie z Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących w Sejnach.  

 

 



Projekt „Znikająca granica”. 

 

Celem głównym projektu było rozbudzenie twórczej 

refleksji na temat granic przez działania skoncentrowane  

na samym fenomenie stawiania i znoszenia granic przez 

człowieka. Zaproponowano młodzieży refleksję na temat 

granicy w trzech rozszerzających swój zasięg kręgach 

przestrzennych, z którymi były związane działania 

warsztatowe i artystyczne. 

01.06.2017 – 31.08.2017 45 040,00 zł Dotacja z Instytutu Teatralnego imienia  

Z. Raszewskiego w Warszawie oraz 

wsparcie ze Starostwa Powiatowego  

w Sejnach w ramach Zadania publicznego 

„Wsparcie realizacji zadań w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego – projekty  

z zakresu edukacji kulturalnej  

ze szczególnym uwzględnieniem 

programów skierowanych do dzieci  

i młodzieży”. 

 

Stowarzyszenie „Szymon Konarski”  

w Sejnach we współpracy  

ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych 

"tARTak". 

Projekt „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Sejnach”. 

 

- Szkolenia „Programowanie robotów”  

w liczbie 235 godzin dydaktycznych, zakończone 

certyfikowanym egzaminem zewnętrznym firmy VCC. 

- Szkolenia „Tester oprogramowania”  

w liczbie 115 godzin dydaktycznych, zakończone 

certyfikowanym egzaminem zewnętrznym firmy VCC. 

- Szkolenie „Grafika komputerowa”  

w liczbie 84 godzin dydaktycznych, zakończone 

certyfikowanym egzaminem zewnętrznym firmy VCC.  

- Szkolenie „Druk 3D” w liczbie 45 godzin dydaktycznych, 

zakończone certyfikowanym egzaminem zewnętrznym firmy 

VCC.  

01.09.2017 – 31.08.2018 

 

363 266,25 zł Projekt realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata  

2014-2020 Priorytetu III. KOMPETENCJE  

I KWALIFIKACJE, Działania 3.3 

„Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki” 

Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz konkurencyjności 

podlaskiej gospodarki. 

Wnioskodawca/Realizator Stowarzyszenie 

„Szymon Konarski” w Sejnach  

w  partnerstwie z Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących w Sejnach.  

 



- Szkolenie „Systemy mobilne w biznesie” w liczbie 45 

godzin dydaktycznych, zakończone certyfikowanym 

egzaminem zewnętrznym firmy VCC. 

- Kurs prawo jazdy kat. B dla 20 osób.  

 - Poradnictwo zawodowo – edukacyjne, czyli 

poradnictwo indywidualne (90 godz.)  

oraz warsztaty grupowe (12 godz.); 

- Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych.  

- Szkolenie „TIK w pracy nauczyciela” liczbie 80 godzin 

dydaktycznych, zakończone certyfikowanym egzaminem 

zewnętrznym firmy VCC.  

- Zakup wyposażenia pracowni  

na kierunku technik informatyk na kwotę 66 903,00 zł.  

Cel główny projektu poprawa jakości kształcenia i 

dopasowanie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb 

rynku pracy poprzez realizację zadań projektowych. 

 

Projekt „Kompleksowy program wsparcia LO  

w Sejnach”. 

Celem głównym projektu było podniesienie jakości  

i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Liceum 

Ogólnokształcącego poprzez realizację zadań projektowych 

ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych dla 

211 uczniów i uczennic oraz 10 nauczycieli, nauczycielek  

do końca I.2019 r. 

 

01.02.2017 – 31.01.2019 111 380,00 zł Projekt realizowany w ramach RPOWP 

na lata 2014-2020 Priorytetu III. 

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, 

Działania 3.1 „Kształcenie i edukacja”, 

Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie 

atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej w zakresie kształcenia 

ogólnego, ukierunkowanej na rozwój 

kompetencji kluczowych. 

Wnioskodawca/Realizator Stowarzyszenie 

„Szymon Konarski” w Sejnach  

w  partnerstwie z Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących w Sejnach.  

 



Projekt „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach”. 

 

Celem głównym projektu było podniesienie jakości 

kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju kompetencji 

kluczowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach 

poprzez podniesienie kompetencji dydaktycznych 24 (18K) 

nauczycieli kształcenia ogólnego oraz realizację zajęć 

dodatkowych dla uczniów Liceum 122 (68K)  

do 31.07.2020 r. 

 

 

01.09.2018 – 31.07.2020 

 

364 577,00 zł Projekt realizowany w ramach RPOWP  

na lata 2014-2020 Priorytetu III. 

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, 

Działania 3.1 „Kształcenie i edukacja”, 

Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie 

atrakcyjności i podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej w zakresie kształcenia 

ogólnego, ukierunkowanej  

na rozwój kompetencji kluczowych. 

Wnioskodawca Stowarzyszenie „Szymon 

Konarski” w Sejnach w  partnerstwie  

z Zespołem Szkół Ogólnokształcących  

w Sejnach.  

Projekt „Stawiamy na IT – wsparcie kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

w Sejnach – edycja II”. 

Cele projektu: 

- dostosowanie oferty edukacyjnej ZSO poprzez realizację 

certyfikowanych szkoleń oraz zajęć specjalistycznych we 

współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym; 

- dostosowanie kwalifikacji 10 nauczycielom ZSO  

do wymogów rynku pracy w formie szkoleń; 

- zwiększenie szans na zatrudnienie 30 uczniom Technikum 

poprzez realizację poradnictwa zawodowo - edukacyjnego 

we współpracy z pracodawcami do VIII.2020 r.; 

- dostosowanie oferty kształcenia ZSO poprzez zakup 

nowoczesnego wyposażenia pracowni komputerowej; 

- podniesienie motywacji do samorozwoju i kształcenia 

poprzez program stypendialny dla 5 uczniów; 

- podniesienie kwalifikacji dla 15 uczniów (kurs prawo jazdy 

kat. B).  

01.09.2019 – 31.08.2020 412 462 ,50 zł Projekt realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020 Priorytetu III. KOMPETENCJE I 

KWALIFIKACJE, Działania 3.3 

„Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej gospodarki” 

Poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe 

młodzieży na rzecz konkurencyjności 

podlaskiej gospodarki. 

Wnioskodawca Stowarzyszenie „Szymon 

Konarski” w Sejnach w  partnerstwie  

z Zespołem Szkół Ogólnokształcących  

w Sejnach.  

 

 


