
PROJEKTY REALIZOWANE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 

L.P. NAZWA  ADRESACI 

1 „Wykwalifikowany 
absolwent w Powiecie 
Krotoszyńskim”.  

Program  finansowany przez 
Operacyjny – Kapitał Ludzki 
dz. 9.2. Całość zadania 
wynosi 587.000, 00 zł. 
Udział bierze 61 uczniów 
Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 3 Specjalnej. 
Celem programu jest 
zdobycie nowych 
kwalifikacji i umiejętności 
zawodowych np.: prawo 
jazdy kat. B, obsługa wózka 
widłowego, kurs kelnerski, 
kurs obsługi kas fiskalnych, 
kurs spawacza, podstawowy 
kurs komputerowy, 
doradztwo zawodowe. W 
ramach projektu  posiadamy  
w użytkowaniu tablicę 
multimedialną  oraz 
projektor, laptop, serwis 
kawowy dla 60 osób, 
termosy, patery, łyżeczki. 
Otrzymamy również 2 kasy 
fiskalne. Wszystkie 
urządzenia po zakończeniu  
projektu staną się własnością  
szkoły. Czas realizacji 
01.01.2011 r. do 31.12.2012 r. 

 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  Nr 3 Specjalna  

 

2 WYKWALIFIKOWANY 
ABSOLWENT W 
POWIECIE 
KROTOSZYŃSKIM 
POKL.09.02.00-30-
048/10. 

Uczniowie z naszej szkoły 
zawodowej będą mieli okazję 
zdobyć dodatkowe 
kwalifikacje zawodowe 
poprzez bezpłatny udział w 
następujących kursach; 

- kurs podstawowej 
obsługi komputera, 

- kurs obsługi kas 
fiskalnych, 

- kurs obsługi wózków 
jezdniowych, 

- kurs prawa jazdy 
kategoria B, 

- kurs spawacza – metoda 
MAG, 

- kurs obsługi kelnerskiej z 

• Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  Nr 3 
Specjalna  

 



dekoracją stołów, 
Ponad to uczniowie szkoły 

zawodowej zostaną objęci 
opieką specjalisty – doradcy 
zawodowego. Dodatkową 
atrakcją projektu są 
wycieczki edukacyjne 
dotyczące rynku pracy na 
terenie lokalnym oraz 
regionalnym. 

Nasza szkoła w ramach 
realizacji projektu pozyska: 
laptop z oprogramowaniem, 
tablicę interaktywną, rzutnik 
medialny, programy 
edukacyjne, 5 kas fiskalnych, 
doposażenie pracowni 
gastronomicznej. Ogólny 
koszt przedsięwzięcia 
55.000.00 zł. 

 

3 „Przygoda z Warszawą” -aktywizacja umysłowa i 
ruchowa dzieci i osób 
niepełnosprawnych z terenu 
gminy Krotoszyn poprzez 
integrację, rozwój zdolności 
poznawczych i umiejętności 
artystycznych. Umożliwienie 
osobom i dzieciom 
niepełnosprawnym udział w 
życiu społecznym i 
pogłębienie integracji między 
nimi oraz ze społeczeństwem.  

-zorganizowano comiesięczne 
spotkania w Centrum 
Koordynacyjno-
Informacyjnym dla 
Organizacji Pozarządowych 
(cztery spotkania).  

-pokazanie osobom 
niepełnosprawnym to, czego 
jeszcze nie widziały, 
pobudzić do działania, 
zainteresować, zmotywować.  

-zorganizowanie czasu przy 
zagwarantowaniu 
uczestnikom projektu 
wysokiego poziomu 

 



bezpieczeństwa (poprzez 
zaangażowanie do projektu 
opiekunów - wolontariuszy). 

-wyjazd do stolicy miał 
charakter edukacyjny i służył 
integracji osób 
niepełnosprawnych 
z otoczeniem: Stowarzyszenie 
na Rzecz Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych, Związkiem 
Osób Niepełnosprawnych 
Integracja w Krotoszynie i 
Zespołem Szkół Specjalnych im, 
Marii Grzegorzewskiej w 
Krotoszynie. 
Czas realizacji 15 – 17 maja 
2012 r. 

W wycieczce wzięło udział 

40 uczestników: w tym 29 

niepełnosprawnych + 11 

opiekunów. 

Pozyskane środki:  

Urząd Miasta i Gminy w 
Krotoszynie/ Stowarzyszenie 
na Rzecz Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych 
w Krotoszynie 

PFRON/ Związek Osób 
Niepełnosprawnych 
INTEGRACJA w 
Krotoszynie 

Zespół Szkół Specjalnych  w 
Krotoszynie.Ogólny koszt 
przedsięwzięcia 11.828,01   

 

4 Wyjazd na wyspę 
tropikalną do Berlina 

Wyjazd edukacyjno – 
turystyczny. Aktywizacja osób 
niepełnosprawnych w nowym 
środowisku. Możliwość 
wykorzystania znajomości 
języka obcego 
55 uczestników – środki 
pozyskane od holendrów 
i sponsorów w wysokości   600 
euro i 3.000,00 zł. Czas realizacji 
22 – 23 czerwca 2010 r. 

Szkoła Podstawowa Nr 6 
Specjalna im. Marii 
Grzegorzewskiej 

Gimnazjum Nr 6 Specjalne 
Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa  Nr 3 
Specjalna  

Szkoła Specjalna  
Przysposabiająca do 
Pracy 

 
 



5 „Cztery pory roku 
wokół nas”. 

Celem projektu jest 
prowadzenie ekologicznych 
zajęć aktywizujących i 
rozwijających osoby 
niepełnosprawne. 
Organizatorem projektu jest: 
Wydział Nieprzetartego 
Szlaku GK ZHP . 
Dofinansowanie PFRON 
wyniosło  1.000,00 zł. na 
uczestnika tj. 10.000,00  
ogółem. Brało w nim udział 
10 uczniów. Czas realizacji 
10 – 15 czerwca 2013 r. 

 

 

6 „HOPE” . Celem jest wspomaganie 
procesu rehabilitacji uczniów 
ZSS w Krotoszynie 
zajęciami z hipoterapii. 
Zorganizowano w ramach 
projektu piknik integracyjny 
w Cegiełkach. Brało udział 
w nim 40 uczestników. 
Dofinansowanie wynosiło – 
3.000,00 zł. 
Czas realizacji 26 czerwca 
2013 r. 

 

• Szkoła 
Podstawowa Nr 6 
Specjalna im. 
Marii 
Grzegorzewskiej 

• Gimnazjum Nr 6 
Specjalne 

• Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  Nr 3 
Specjalna  

• Szkoła Specjalna  
Przysposabiająca 
do Pracy 

 

7 Program Wolontariusze 
HOPE” 

realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Zakłady Produkcyjne 
„NUTRICIA” sp. z o. o Krotoszyn. 
Projekt ma na celu w ramach 
wolontariatu: powstanie 
przyjaznego boiska i placu 
zabaw pt.”Przyjazne boisko” 
(zakupienie siedmiu ławek do 
wypoczynku); 
zagospodarowanie terenu 
zielonego przed szkołą i 
zakupienie 261 roślin pt. 
„Zielone zaproszenie”, 
odnowienie i zagospodarowanie 
placu zabaw oraz zakupienie 
nowej huśtawki pt. „Mała 
wyspa”.  
Ogólna wartość programu 
wynosi 7.000,00zł. Czas 
realizacji maj – październik 

• Szkoła 
Podstawowa Nr 6 
Specjalna im. 
Marii 
Grzegorzewskiej 

• Gimnazjum Nr 6 
Specjalne 

• Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  Nr 3 
Specjalna  

• Szkoła Specjalna  
Przysposabiająca 
do Pracy 

 



2010r. Kontynuacja programu w 
roku szkolnym 2010/2011 - 
zakończona w październiku 
2010 r. 

8 „Dwa Grudniowe 
Światła”. 

Projekt finansowany przez 
Burmistrza Miasta Krotoszyn w 
ramach Otwartego Konkursu 
Ofert – 1.000,00 zł. Projekt to 
szereg imprez związanych z 
świętowaniem okresu Bożego 
Narodzenia w dwóch religiach, 
zakończony wspólną z 
prezentami dla uczestników. W 
projekcie bierze udział  70 
uczestników. Czas realizacji 
grudzień 2013 r. 

 

• Szkoła 
Podstawowa Nr 6 
Specjalna im. 
Marii 
Grzegorzewskiej 

• Gimnazjum Nr 6 
Specjalne 

• Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  Nr 3 
Specjalna  

• Szkoła Specjalna  
Przysposabiająca 
do Pracy 

 

9 „Wczesne 
wspomaganie 
wszechstronnego 
rozwoju dzieci i 
młodzieży 
niepełnosprawnej”. 
 
Projekt 
współfinansowany przez 
ZSS oraz Fundację 
MAHLE. 
 

Projekt współfinansowany 
przez ZSS oraz Fundację 
MAHLE. Realizacja projektu 
kwiecień 2014- maj 2015r.  
Z fundacji MAHLE pozyskano 
12 500 euro, na realizację 
zadań oraz zakup namiotu do 
hipoterapii.  
Z budżetu szkoły: 37 405, 74 na 
zajęcia z hipoterapii,  
                             12 200,00 
położenie siatki raz z słupkami, 
brama dwuskrzydłowa, 
wykonanie ogrodzenia 
                               9 685,48 
montaż instalacji elektrycznej 
w namiocie do zajęć z 
hipoterapii 
                               1 968,00 
wykonanie dokumentacji 
technicznej-adaptacyjnej 
dotycz. budowy namiotu do 
hipoterapii 
Z Rady Rodziców: 2 242,10 
dofinansowanie wyjazdu dzieci 
do Mikstatu 
                               1 845.00 
drzwi do namiotu. 
Projekt to zajęcia z hipoterapii 
oraz kilkudniowy wyjazd 
rekreacyjno-terapeutyczny do 
Mikstatu, w czasie, którego 
dzieci uczestniczyły w 

• Szkoła 
Podstawowa Nr 6 
Specjalna im. 
Marii 
Grzegorzewskiej 

• Gimnazjum Nr 6 
Specjalne 

• Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  Nr 3 
Specjalna  

• Szkoła Specjalna  
Przysposabiająca 
do Pracy 

 



hipoterapii, ergoterapii i 
artterapii. Zadaniem objęte 
zostało 80 uczniów naszej 
szkoły.  
Projekt jest realizowany przez 
Stowarzyszenie POMOST przy 
współpracy z Zespołem Szkół 
Specjalnych w Krotoszynie.  

 

10 Projekt utworzenia 
pracowni do stymulacji 
pracy mózgu za pomocą 
urządzenia EEG 
biofeedback. 

Jest to nowoczesna metoda 
terapeutyczna poprawiająca 
efektywność pracy mózgu, 
umożliwiająca profesjonalną 
diagnozę i nieinwazyjne techniki 
pracy z dziećmi. Całość zadania: 
19.642.92zł. Pozyskane środki: 
Starostwo Powiatowe: 4.285,00 
zł - remont i przygotowanie 
pomieszczenia, 5.197,37 zł - 
zakup dodatkowych 
niezbędnych materiałów 
i urządzeń pomocniczych takich 
jak: monitor, oprogramowanie, 
fotel, krzesło, biurko, komoda, 
regał, rolety. Wartość aparatury 
EEG Biofeedback - 10.160,55 zł 
brutto. Dofinansowanie z Rady 
Rodziców - 7.939,45zł oraz 
sponsorzy. 
 

• Szkoła 
Podstawowa Nr 6 
Specjalna im. 
Marii 
Grzegorzewskiej 

• Gimnazjum Nr 6 
Specjalne 

• Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  Nr 3 
Specjalna  

• Szkoła Specjalna  
Przysposabiająca 
do Pracy 

 

11 Inauguracja roku 
szkolnego 2011/2012 – 
wrzesień. 
GRACJA 

Zorganizowanie uroczystego 
koncertu z okazji rozpoczęcia 
roku szkolnego 2011/2012 z 
udziałem zespołu ukraińskiego 
„GRACJA” oraz warsztatów 
ekologicznych. Całość 
przedsięwzięcia sponsorowana 
przez: Starostwo Krotoszyn 
2000,00 zł, Urząd Miasta i 
Gminy Krotoszyn 2000,00zł, 
Urząd Miasta i Gminy 
Sulmierzyce 700,00zł oraz ZSS-
Krotoszyn 600,00zł. 
 

• Szkoła 
Podstawowa Nr 6 
Specjalna im. 
Marii 
Grzegorzewskiej 

• Gimnazjum Nr 6 
Specjalne 

• Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  Nr 3 
Specjalna  

• Szkoła Specjalna  
Przysposabiająca 
do Pracy 

 

12 „Szkoła równego 
traktowania” 
FUNDACJA GEREMKA 

Nasza szkoła od listopada 2014 
r. do sierpnia  2015 r. 
uczestniczy w projekcie 
prowadzonym przez Fundacje 
Geremka z Warszawy "Szkoła 
równego traktowania". W 
programie uczestniczy 60 

 



nauczycieli i nauczycielek z całej 
Polski. 
Projekt to dwa zjazdy 
warsztatowe. Pierwszy odbył się 
w listopadzie, w czasie którego  
nauczyciele i nauczycielki 
zastanawiali sie nad takimi 
zagadnieniami jak :tożsamość, 
stereotypy, uprzedzenia oraz 
wynikające z nich 
dyskryminacje. 
Kolejny zjazd uczestników 
odbędzie się 9-11 stycznia 2015 
r. Uczestnicy skupią się 
wówczas na planowaniu 
inicjatywy 
antydyskryminacyjnej, którą 
przeprowadzą w swoich 
szkołach.  
Kolejnym wydarzeniem projektu 
będzie spotkanie uczestników w 
Sejmie RP i wręczenie 
certyfikatów dla szkół, które 
przeprowadzą inicjatywę 
antydyskryminacyjną w swoich 
szkołach . 
Na koniec nauczyciele i 
nauczycielki wraz z uczniami 
będą miały okazje spotkać się 
na Letniej Akademii i wymienić 
własne doświadczenia z 
realizacji projektu 
 

13 Wyrównywanie różnic 
między regionami”. 

Celem programu jest likwidacja 
barier w zakładach opieki 
zdrowotnej i placówkach 
oświatowych, umożliwienia 
osobom niepełnosprawnym 
poruszanie się 
i komunikowania. Wnioskowana 
kwota wynosi 120.000,00 zł. 
Projekt dostał akceptację 
oddziału PFRON-u w Poznaniu. 
Projekt w oczekiwaniu na 
realizacje ze względu na brak 
środków finansowych. 
 

• Szkoła 
Podstawowa Nr 6 
Specjalna im. 
Marii 
Grzegorzewskiej 

• Gimnazjum Nr 6 
Specjalne 

• Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa  Nr 3 
Specjalna  

• Szkoła Specjalna  
Przysposabiająca 
do Pracy 
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