
                                               

 

Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany 
realizuje dopytovo-orientovaný projekt s názvom 

 

Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch 
 

Trvanie projektu: 09/2019 – 08/2021 

Kód projektu ITMS2014+: 312011U656 

Prioritná os: Vzdelávanie 

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov 

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 151 969,72 EUR 

Spolufinancovanie: 7 998.41 EUR 

Oprávnené výdavky projektu: 159 968,13 EUR 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci  Operačného programu Ľudské zdroje. 

 

www.ludskezdroje.gov.sk                              www.esf.gov.sk                                 www.minedu.sk   



Stručný popis projektu 

 

Predkladaný projekt s názvom Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu v Lipanoch je zameraný na zvýšenie kvality vzdelávania v rámci prírodovedných, 

matematických, environmentálnych, jazykových zručností a zároveň na zvýšenie odbornosti a zručností pedagogických zamestnancov v rámci týchto oblastí. 

 

Hlavným cieľom projektu je: Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, finančnej, 

čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách. 

 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 3 hlavných aktivít. 

 

Cieľovými skupinami projektu budú žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pedagogickí a odborní zamestnanci 

gymnázií podľa zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Miestom realizácie projektu bude Prešovský samosprávny kraj, okres Sabinov (patriaci do skupiny najmenej rozvinutých regiónov v rámci SR), mesto Lipany. 

 

V rámci projektu budú dosiahnuté hodnoty v nasledujúcich merateľných ukazovateľoch: 

 

• P0451 – Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti – v plánovanej hodnote 32 žiakov 

• P0455 – Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti – v plánovanej hodnote 32 žiakov 

• P0449 - Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po 

absolvovaní programu – v plánovanej hodnote 28 žiakov 

• P0278 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií – v plánovanej hodnote 20 ped. 

zamestnancov 

• P0279 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie – v plánovanej hodnote 20 ped. 

zamestnancov 


