
„Dla każdego coś dobrego w szkole” 

        Gmina Herby otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do 

projektu systemowego pn. „Dla każdego coś dobrego w szkole” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, 

Poddziałania 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. Projektem objęte zostały wszystkie cztery Szkoły Podstawowe w naszej gminie.  

        Projekt polega na realizacji zajęć dodatkowych w ramach indywidualizacji procesu nauczania i 

wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych. Projektem w naszej gminie  zostali objęci 

uczniowie z klas I do III szkół podstawowych wymagający wsparcia, zakwalifikowani w ramach 

przeprowadzonej rekrutacji. 

       Na realizację projektu przyznano naszej gminie kwotę do 123 701,70 zł,  na którą składają się 

środki europejskie i dotacja celowa z budżetu krajowego, stanowiące łącznie 100 % dofinansowania. 

Realizacja zajęć dydaktycznych w ramach projektu rozpoczęła się w grudniu br. i będzie 

kontynuowana przez cały rok szkolny do 28.06.2012 r. 

       W ramach projektu „Dla każdego coś dobrego w szkole” będą przeprowadzone następujące 

rodzaje zajęć:   

a)  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem 

dysleksji, 

b)  dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 

c)  logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, 

d)  rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem 

nauk matematyczno – przyrodniczych, 

e) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. 

Dobór rodzaju zajęć w poszczególnych szkołach podstawowych naszej gminy  został podyktowany 

stwierdzonymi wśród uczniów i uczennic potrzebami dydaktycznymi. 

       W ramach projektu  zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne adekwatnie do 

realizowanych przez szkoły zajęć. 
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Zajęcia, które prowadzone będą w ramach projektu w poszczególnych szkołach: 

 

 

 

 

 

Lp. Szkoła Podstawowa Rodzaj zajęć Ilość godzin 

1. Hadra 

 

(140 godz. zajęć) 

1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami   

    w czytaniu i pisaniu,  

40 

2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 

     umiejętności matematycznych, 

40 

3. zajęcia logopedyczne 60 

2. Olszyna 

 

(120 godz. zajęć) 

1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami   

    w czytaniu i pisaniu,  

30 

2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 

     umiejętności matematycznych, 

30 

3. zajęcia logopedyczne 30 

4. zajęcia rozwijających zainteresowania uczniów 

szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem 

nauk matematyczno – przyrodniczych, 

 

30 

3. Herby 

 

(390 godz. zajęć) 

1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami   

    w czytaniu i pisaniu, 
120 

2. zajęcia logopedyczne 150 

3. zajęcia rozwijających zainteresowania uczniów 

szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem 

nauk matematyczno – przyrodniczych, 

 

120 

4. Lisów 

 

(520 godz. zajęć) 

1. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami   

    w czytaniu i pisaniu,  

150 

2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu 

     umiejętności matematycznych, 

110 

3. zajęcia logopedyczne 150 

4. gimnastyka korekcyjna 110 

 Razem  1 170  


