
 

 

 

 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 

klas I-III szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest gmina Strzegom” 

 

 

W dniu 31 sierpnia br. Gmina Strzegom podpisała z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego aneks do umowy o 

dofinansowanie projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i 

wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Strzegom." Dodatkowa kwota przyznanego 

dofinansowania to 73 150,00 zł. Zajęcia odbywać się będą w I semestrze 

roku szkolnego 2012/2013 r. W poszczególnych szkołach, które biorą udział 

w projekcie, zaplanowano następujące rodzaje zajęć: 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu 

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym 

zagrożonych ryzykiem dysleksji, 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych, 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 



szczególnym uwzględnieniem plastyki, 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem zajęć teatralnych. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu 

 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym 

zagrożonych ryzykiem dysleksji, 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych, 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych 

ze szczególnym uwzględnieniem plastyki, 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem zajęć teatralnych. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu 

 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaroszowie 

 

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

także zagrożonych ryzykiem dysleksji 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem plastyki 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goczałkowie 

 



Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem plastyki 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem zajęć teatralnych 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostrzy 

 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem plastyki 

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem zajęć teatralnych 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach 

 

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

także zagrożonych ryzykiem dysleksji 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanowicach 

 

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

zagrożonych ryzykiem dysleksji 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 

 

Zajęcia rozpoczną się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu i zawarciu 



umów 

z wykonawcami. 

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

 

 

 

11 marca 2011 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Dolnośląskiego (Instytucja Pośrednicząca) a Gminą Strzegom zawarta została 

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego "Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Strzegom" w ramach Priorytetu 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 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu gmina złożyła w październiku 2010 r. W 

dniu 29.12.2010 r. po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przesłał informację o 

dofinansowaniu zadania. 

 

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

indywidualizacje procesu kształcenia dzieci z klas I-III w okresie 3 semestrów 

2011 - 2012 w 100% szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest gmina Strzegom.  

 

W projekcie weźmie udział osiem szkół podstawowych: 

 

PSP nr 4 w Strzegomiu 



PSP nr 2 w Strzegomiu 

PSP nr 3 w Strzegomiu 

PSP w Jaroszowie 

PSP w Goczałkowie 

PSP w Kostrzy 

PSP w Olszanach 

PSP w Stanowicach 

 

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą dodatkowe zajęcia dla 

uczniów, w szczególności: 

 

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

także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 

zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 

zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej, 

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, 

specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: artoterapia) dla dzieci 

niepełnosprawnych, 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych, 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze 

szczególnym uwzględnieniem nauk przyrodniczych. 

 

Jednym z elementów projektu będzie również doposażenie bazy dydaktycznej 

szkoły 

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

oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i 

dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady 

postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. 

 

Całkowita wartość dofinansowania zadania 367 500,60 zł. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zakończył się I semestr realizacji projektu "Indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest gmina Strzegom" nr projektu: 

POKL.09.01.02-02-204/10-00 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

Wszystkie szkoły podstawowe biorące udział w projekcie w II semestrze roku 

szkolnego 2010/2011 przeprowadziły w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 

zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się lub potrzebą rozwijania 

uzdolnień. Na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach 

projektu wydatkowano kwotę 100 800 zł (rodzaje zajęć, jakie się odbywały w 

poszczególnych placówkach zostały podane we wcześniejszym artykule na 

naszej stronie internetowej) 

 

W maju Gmina Strzegom ogłosiła przetarg nieograniczony na: Doposażenie 

szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu 

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół 

podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom" w 

ramach którego zostały zakupione m.in. programy multimedialne dla dzieci 

zagrożonych ryzykiem dysleksji, programy do diagnozy i terapii logopedycznej, 

przybory do nauki czytania i pisania, książki oraz ćwiczenia, programy 

komputerowe 

i materiały do nauki liczenia, materiały do prowadzenia obserwacji 

przyrodniczych mikroskopy, płyty do edukacji ekologicznej, gry edukacyjne, 

zestawy przyborów do gimnastyki korekcyjnej, bajki terapeutyczne na CD oraz 

muzykę relaksacyjną do prowadzenia zajęć terapeutycznych- koszt zakupu 

pomocy dydaktycznych wyniósł 51 919,50 zł. 



 

Zakupiono również meble szkolne koszt zakupu mebli 8 068,80 zł. 

W ramach ww. projektu mogliśmy również zakupić sprzęt multimedialny tj. 

notebooki (5 szt.), radiomagnetofony - 3 szt. drukarkę laserową oraz tablica 

Interaktywna, - koszt zakupu 19 667,70 zł. 

 

Całkowity koszt projektu dofinansowania zgodnie z umową Nr UDA-

POKL.09.01.02-02-204/10-00 wynosi 367 500,60 zł, z czego 312 375,51 zł to 

środki europejskie a 55 125,09 zł budżet krajowy. 

















 


