„Dla każdego coś innego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III szkół podstawowych w Łukowie”

Miasto Łuków w roku szkolnym 2011/2012 jest realizatorem projektu pt. „Dla każdego coś
innego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół
podstawowych w Łukowie”
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia 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

Na realizację projektu Miasto Łuków pozyskało środki finansowe w wysokości 473 669,50 zł
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację
procesu kształcenia dzieci klas I –III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących
w Mieście Łuków w obszarach usprawniania zaburzeń komunikacji społecznej, wyrównywania
deficytów rozwojowych i kompensowania braków dydaktycznych jak również rozwijanie
zainteresowań

i
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uczniów
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i psychoruchowych.
Do celów szczegółowych projektu zalicza się:
zapewnienie każdemu dziecku z klas I – III w szkołach podstawowych w mieście Łuków
oferty edukacyjnej zgodnej z indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi,
zwiększenie dostępności do pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej
dzieciom,
zwiększenie ilości zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych,
rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie: matematyki, przyrody i języków obcych,
podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na
I etapie

edukacyjnym

w

szkołach

podstawowych
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zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w sprawy szkoły.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz

„Dla każdego coś innego – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I – III szkół podstawowych w Łukowie”

W ramach projektu w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4 z oddziałami
integracyjnymi oraz Szkole Podstawowej Nr 5 realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:
Zajęcia dodatkowe dla dzieci z zaburzeniami umiejętności szkolnych
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – 528 godzin
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 484 godziny
zajęcia logopedyczne – 197 godzin
zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 398 godzin
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 310 godzin
zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – 312 godzin
Zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i zainteresowania uczniów
zajęcia matematyczno – przyrodnicze – 564 godziny
zajęcia językowe – 372 godziny
zajęcia informatyczno – dziennikarskie – 90 godzin
zajęcia muzyczno – taneczne – 352 godziny
zajęcia sportowe – 266 godzin
zajęcia plastyczno – manualne – 377 godzin
Łączna ilość godzin przewidzianych do realizacji – 4250 godzin

W ramach projektu przewidziano także doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały
dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt przeznaczony
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Na ten cel
przewidziano kwotę 218 669,50 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

