
    
 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU  

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół 

podstawowych w Gminie Trzebieszów” Numer projektu:  POKL.09.01.02-06-397/10 

PRIORYTET  IX: ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH  

DZIAŁANIE 9.1„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 

PODDZIAŁANIE 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  

                               o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości 

usług edukacyjnych”. 

 

 

OBEJMUJĄCY OKRES OD 19.09.2011r. DO 30.06.2012r.  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W  CELINACH  

 

Lp. Rodzaj zajęcia Termin zajęć i miejsce 
dzień tygodnia  godzina Miejsce 

 ( numer 
sali) 

1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w 
czytaniu i pisaniu, w tym także ryzykiem dysleksji  
Grupa 1  

poniedziałek 13.05-13.50     3 

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w 
czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 
ryzykiem dysleksji Grupa 2 

środa 
czwartek 

13.05-13.50     3 

2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych               

poniedziałek 
środa 

12.15.-13.00     Pracownia 
matematyczna 

3. gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 
Grupa 1  

poniedziałek 13.05-13.50 sala 
korektywy  

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy                                                                                                                                                     
Grupa 2- ucz. kl. II 

wtorek 
środa 

13.05-13.50 sala 
korektywy 

4. zainteresowania uczniów   szczególnie 
uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych 

wtorek 
środa 

13.05-13.50 5 

 
5. 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z 
języka angielskiego 

wtorek 
czwartek 

13.05-13.50    Pracownia 
informatyczna 

 

 

 

 



    
  SZKOŁA PODSTAWOWA W  DĘBOWICY 

 

Lp. Rodzaj zajęcia Termin zajęć i miejsce 

dzień 
tygodnia 

 godzina Miejsce 
 ( numer 
sali) 

1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w 
czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 
ryzykiem dysleksji   

wtorek 
 

piątek 

13.00-13.45 
 

13.00-13.45 

sala oddziału 
przedszkolnego 

2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych               

poniedziałek 
 

piątek 

13.00-13.45 
 

13.00-13.45 

6 

3. gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy piątek 13.00-13.45 sala 
gimnastyczna 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W  JAKUSZACH 

 

Lp. Rodzaj zajęcia Termin zajęć i miejsce 

dzień 
tygodnia 

 godzina Miejsce 
 ( numer 
sali) 

1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w 
czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 
ryzykiem dysleksji   

środa 12.45-13.30          5 

2. gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 
Grupa 1  

piątek 12.45-13.30 12 

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy                                                                                                                                                     
Grupa 2 

wtorek 
 

11.50-12.35 12 

3. zainteresowania uczniów   szczególnie 
uzdolnionych z nauk matematyczno-przyrodniczych 

środa 12.45-13.30 22 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W  LESZCZANCE 

 

Lp. Rodzaj zajęcia Termin zajęć i miejsce 

dzień 
tygodnia 

 godzina Miejsce 
 ( numer 
sali) 

1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w 
czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 
ryzykiem dysleksji   

wtorek 
piątek 

12.35-13.20 

13.25 -14.10 

         4 

2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych               

poniedziałek 
wtorek 

8.00-8.45
 6 

3. gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy wtorek 8.55 -9.40 korytarz 

 

 



    
SZKOŁA PODSTAWOWA W  MIKŁUSACH 

 

Lp. Rodzaj zajęcia Termin zajęć i miejsce 

dzień 
tygodnia 

 godzina Miejsce 
 ( numer 
sali) 

1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w 
czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 
ryzykiem dysleksji   

czwartek 8.20-9.05 21 

2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych               

poniedziałek 12.50.-13.35 21 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W  SZANIAWACH  

 

Lp. Rodzaj zajęcia Termin zajęć i miejsce 

dzień 
tygodnia 

 godzina Miejsce 
 ( numer 
sali) 

 
1. 

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w 
czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 
ryzykiem dysleksji   

poniedziałek 11.50-12.35        19 

2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych               

środa 11.50-12.35
 20 

3. gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 
Grupa 1 – ucz. kl. III 

czwartek 11.50-12.35 sala 
gimnastyczna  

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy                                                                                                                                                     
Grupa 2- ucz. kl. I i  II 

czwartek 12.55-13.40 sala 
gimnastyczna 

4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla 
uczniów z trudnościami w komunikacji 

piątek 13.05-13.50 21 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEBIESZOWIE 

 

Lp. Rodzaj zajęcia Termin zajęć i miejsce 

dzień 
tygodnia 

 godzina Miejsce 
 ( numer 
sali) 

 
1. 

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w 
czytaniu i pisaniu, w tym także ryzykiem dysleksji  
Grupa 1 –ucz. kl.I 

środa 12.45 -13.30     6 

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w 
czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem 
dysleksji Grupa 2 – ucz. kl.II 

czwartek 12.45 - 13.30     5 

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w 
czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem 
dysleksji Grupa 3 .ucz. kl. III 

czwartek 8.00 - 8.45     3 

2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych     Grupa 1 – ucz. kl. I 

piątek 11.45-12.30     6 



    
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 
umiejętności matematycznych                              
Grupa 2 – ucz. kl. II 

piątek 12.45-13.30     5 

3. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami 
rozwoju mowy 

wtorek 12.45-13.30     4 

 
4. 

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy  

Grupa 1 – ucz. kl. I 

poniedziałek 11.45-12.30 sala 
korekcyjna  

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy                                                                                                                                                     

 Grupa 2- ucz. kl. II 

wtorek 8.00-8.45 sala 
korekcyjna 

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 

 Grupa 3 – ucz. kl. III 

poniedziałek 12.45-13.30 sala 
korekcyjna 

5. zainteresowania uczniów   szczególnie uzdolnionych z 
nauk matematyczno-przyrodniczych 

środa 12.45- 13.30    3 

6. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
szczególnie uzdolnionych muzycznie                            
Grupa 1 – ucz. kl. I 

poniedziałek 11.45-12.30    3 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 
szczególnie uzdolnionych muzycznie                            
Grupa 1 – ucz. kl. I 

wtorek 12.45-13.30    3 

 


