
EUROREGION SILESIA 
STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY

FORMULARZ  - POSZUKIWANIE PARTNERA 
do realizacji Mikroprojektu w ramach Funduszu Mikroprojektów 

w INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Dane Instytucji szukającej Partnera:
Nazwa Jednostki Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  nr  1  w

Raciborzu
Adres 47-400 Racibórz, ul. Kasprowicza 11
Telefon/fax 32 415 44 53
www http://zso1raciborz.pl/
Dane osoby do kontaktu 
- imię i nazwisko
- e-mail
- stanowisko służbowe

Pani Marzena Kacprowicz
m.kacprowicz.lo1@gmail.com
dyrektor szkoły

Inne ważne informacje ZSO  nr  1  w  Raciborzu  składa  się  z  Liceum
Ogólnokształcącego  oraz  Liceum  Sztuk
Plastycznych. Uczy się w nim młodzież w wieku
15-20 lat. Szkoła posiada spore doświadczenie w
realizacji  wymian  młodzieżowych  oraz
projektów  edukacyjnych,  w  tym  także
międzynarodowych.

Informacje, jakiego Partnera poszukujemy:
Rodzaj instytucji Szkoła  ponadpodstawowa  (ponadgimnazjalna)

zainteresowana nawiązaniem współpracy z ZSO
nr  1  w  Raciborzu  oraz  realizacją  projektu
„Otwarty ogród”.

Rodzaj preferowanych 
działań w ramach 
mikroprojektu 
(np. sportowe, edukacyjne, 
w ochronie środowiska, itp.)

Osią wiodącą projektu jest otwarta przestrzeń,
w tym ogród,  znajdujący  się  przy  ZSO Nr  1  w
Raciborzu,  stwarzająca  dobre  warunki  do
realizacji  działań edukacyjnych oraz  w zakresie
kultury,  sportu  oraz  animacji  czasu  wolnego.
Przewiduje  się  m.in.  realizację  zajęć
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integracyjno-kognitywnych  uczestników
projektu,  warsztatów  edukacyjno-praktycznych
w  zakresie  udzielania  pierwszej  pomocy,
wspólnych  plenerów  artystycznych,  a  także
zajęcia  sportowe  na  powietrzu,  zajęcia
rekreacyjne i spływ kajakowy rzeką Odrą.

Przedziały wiekowe 
uczestników działań

15-20 lat

Inne ważne informacje Projekt  „Otwarty  ogród”  planowany  jest  jako
projekt  typu  C,  tzw.  samodzielny  z  realizacją
zadań osi priorytetowej 4 „Współpraca instytucji
i społeczności”.
W  ramach  mikroprojektu  planowana  jest
rewitalizacja szkolnego ogrodu polegająca m.in.
na  aranżacji  przestrzeni  pod  kątem
przygotowania  miejsc  do  prowadzenia
plenerowych  zajęć  plastycznych  oraz
wydzielenie  strefy  relaksu  otoczoną  zielenią  
z  elementami  małej  architektury  ogrodu.
Stworzenie  siłowni  „pod  chmurką”  za  salą
gimnastyczną.  Ponadto,  przygotowanie  wzdłuż
ogrodzenia  szkoły  ze  Specjalnym  Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczy  dla  Niesłyszących  
i  Słabosłyszących  miejsca  pod  ekspozycję  prac
uczniów. 

Wyrażamy zgodę na zamieszczenie powyższej informacji na stronie Internetowej 
www.euroregion-silesia.pl i www.euroregion-silesia.cz

Data 27.04.2021 r.  WICEDYREKTOR      
mgr Grażyna Strózik
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