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Projekt 
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas  

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

 

 

   Gmina Trzebieszów od 01.07.2011r. realizuje projekt pod nazwą 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowana w klasach I-III  szkół 

podstawowych w Gminie Trzebieszów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, 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” 

              Łączna wartość projektu realizowanego w Gminie Trzebieszów  wynosi  

222  577,20 zł. i przeznaczona jest na przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla 

uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz na doposażenie bazy dydaktycznej 

szkół w pomoce niezbędne do ich przeprowadzenia.  

 
Okres realizacji projektu: 01.07.2011r. - 30.06.2012r.  

 
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez 

indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych 

funkcjonujących w Gminie Trzebieszów. 

Cele szczegółowe projektu to: 

- zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach 

podstawowych  funkcjonujących na terenie Gminy Trzebieszów oferty edukacyjno- 

wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami 

i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi; 

- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie 

Trzebieszów aktywizujących metod nauczania; 
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- zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy Trzebieszów; 

- podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się 

na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych w Gminie Trzebieszów oraz 

zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły. 

 
Projektem  zostali objęci  uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych  w 

Gminie Trzebieszów. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych biorą udział te 

dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy.  

 
W projekcie biorą udział wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Trzebieszów:  

 Szkoła Podstawowa w Celinach, 

 Szkoła Podstawowa w Dębowicy, 

 Szkoła Podstawowa w Jakuszach, 

 Szkoła Podstawowa w Leszczance, 

 Szkoła Podstawowa w Mikłusach 

 Szkoła Podstawowa w Szaniawach 

 Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie 

W ramach projektu w roku szkolnym 2011/2012 odbywają się m.in. zajęcia: 

 dla dzieci  ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 

dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji,  

 dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,  

 logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 

 gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, 

 socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z trudnościami w 

komunikacji 

  rozwijające zainteresowania dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, 

 rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych  z języka 

angielskiego, 
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 zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych 

muzycznie.                             

Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I-III realizują opracowany program, w 

tym indywidualizują pracę z uczniem, dostosowując ją do jego potrzeb i możliwości. 

Programy nauczania uwzględniają działania mające na celu indywidualizację procesu 

nauczania i wychowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie 

edukacyjnym. 

Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkół 

w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt m.in.: specjalistyczne 

oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii 

rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych, laptopy. Zakupione materiały 

dydaktyczne i sprzęt będą poprzez naukę i zabawę wspierać i podnosić poziom 

umiejętności matematycznych, przyrodniczych, muzycznych, językowych, czytania i 

pisania oraz podnosić poziom prawidłowej mowy. 

  Zajęcia we wszystkich szkołach na terenie Gminy Trzebieszów rozpoczęły się 

19 września 2011r. i będą trwały do 30 czerwca 2012r. 

 

Trzebieszów, 19.09.2011r. 

 


