Gimnazjum nr 6 w Suwałkach – Szkoła na „6”

Załącznik nr 7.2

Nr sprawy: ZP.271.20.2014

Logotypy i informacje do umiejscowienia na wyrobach
1.

Logotypy należy zamieścić na materiałach zgodnie ze wzorami określonymi
w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki (w/w wytyczne stanowią załącznik do SIWZ)

2.

Logotypy i informacje do zamieszczenia na wyrobach:

1. Plakaty
Nagłówek:
Logo PO KL (lewa strona) oraz Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Społecznego (prawa strona) oraz herb Miasta Suwałki (środek).
Wszystkie logotypy oraz herb w kolorze.
Informacja:
Projekt pn.: Gimnazjum nr 6 w Suwałkach – Szkoła na „6”
Okres realizacji projektu: 01.08.2013r. – 30.06.2014r.
Tekst:
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.1
Poddziałania 9.1.2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych 119 (67K) Gimnazjum nr 6
w Suwałkach oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie indywidualnego
programu rozwoju Gimnazjum nr 6 w Suwałkach w terminie od 01 sierpnia 2013r. do 30 czerwca
2014r.

W ramach projektu będą realizowane następujące zajęcia pozalekcyjne:
1) Kompetencje kluczowe na szóstkę
Zajęcia rozwijające zainteresowania:
- Język niemiecki (JM)
- Język angielski dla zdolnych (JAZ)
- Koło informatyczne (IN)
- Matematyka dla zdolnych (MZ)
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
- Język angielski (JA)
- Język francuski (JF)
- Matematyka (M)
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- Biologia (B)
- Chemia (CH)
2) Sport to zdrowie
Zajęcia poprawiające sprawność fizyczną młodzieży, promujące zdrowy tryb życia w walce
z otyłością:
- Piłka siatkowa dla dziewcząt
- Badminton
3) Pasje z pasją
Zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów/ -nnic zdolnych:
- Teatr (T)
- Warsztaty dziennikarskie (WD)
- Koło plastyczne (KP)
4) Trening aktywizacji zawodowej
Zajęcia z doradcą zawodowym:
- doradztwo indywidualne dla uczniów/-nnic klas III (3 godz. doradztwa indywidualnego,
w tym utworzenie IPD)
- doradztwo grupowe dla klas III
- doradztwo grupowe dla klas I-II
- Uczniowskie Centrum Kariery (dyżur doradcy zawodowego 3 godz. w tygodniu)

Udział w zajęciach jest bezpłatny!
Projekt jest realizowany w:
– Gimnazjum nr 6 w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50, 16 – 400 Suwałki.
BIURO PROJEKTU:
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1, p. 133
16-400 Suwałki
Tel. 087/5628232
Fax: 087/5628098
esuchocka@um.suwalki.pl
www.um.suwalki.pl

Stopka:
Informacja: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego”
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2. Roll-up
Nagłówek:
Logo PO KL (lewa strona) oraz Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej
i Europejskiego Funduszu Społecznego (prawa strona) oraz herb Miasta Suwałki (środek).
Wszystkie logotypy oraz herb w kolorze.
Informacja:
Gimnazjum nr 6 w Suwałkach – Szkoła na „6”
Okres realizacji projektu: 01.08.2013 r. – 30.06.2014 r.
Tekst:
Projekt jest realizowany w ramach POKL Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Cel projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych 119 (67K) Gimnazjum nr 6
w Suwałkach oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie indywidualnego
programu rozwoju Gimnazjum nr 6 w Suwałkach w terminie od 01 sierpnia 2013r. do 30 czerwca
2014r.

W ramach projektu będą realizowane następujące zajęcia pozalekcyjne:
1) Kompetencje kluczowe na szóstkę
Zajęcia rozwijające zainteresowania:
- Język niemiecki (JM)
- Język angielski dla zdolnych (JAZ)
- Koło informatyczne (IN)
- Matematyka dla zdolnych (MZ)
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
- Język angielski (JA)
- Język francuski (JF)
- Matematyka (M)
- Biologia (B)
- Chemia (CH)
2) Sport to zdrowie
Zajęcia poprawiające sprawność fizyczną młodzieży, promujące zdrowy tryb życia w walce
z otyłością:
- Piłka siatkowa dla dziewcząt
- Badminton
3) Pasje z pasją
Zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów/ -nnic zdolnych:
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- Teatr (T)
- Warsztaty dziennikarskie (WD)
- Koło plastyczne (KP)
4) Trening aktywizacji zawodowej
Zajęcia z doradcą zawodowym:
- doradztwo indywidualne dla uczniów/-nnic klas III (3 godz. doradztwa indywidualnego,
w tym utworzenie IPD)
- doradztwo grupowe dla klas III
- doradztwo grupowe dla klas I-II
- Uczniowskie Centrum Kariery (dyżur doradcy zawodowego 3 godz. w tygodniu)

Projekt jest realizowany w:
– Gimnazjum nr 6 w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50, 16 – 400 Suwałki
BIURO PROJEKTU:
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1, p. 133
16-400 Suwałki
Tel. 087/5628232
Fax: 087/562809
esuchocka@um.suwalki.pl
www.um.suwalki.pl
Stopka:
Informacja: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego”

Wzory Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu zgodnie z zapisami w SIWZ.

