
      
 

 

    Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego                                                                                                                             
 

Projekt „Dla ka dego co  dobrego w szkole” 

        Gmina  Herby  zgodnie  ze  z onym  wnioskiem,   do  31.08.2012  r.  zako czy a  realizacj  
projektu systemowego dofinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego  
pn. „Dla ka dego co  dobrego w szkole” w ramach Priorytetu IX, Dzia ania 9.1, Poddzia ania 
9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dost pie do 
edukacji oraz zmniejszenie ró nic w jako ci us ug edukacyjnych Programu Operacyjnego 
Kapita  Ludzki. W projekcie udzia  wzi y wszystkie cztery Szko y Podstawowe w naszej 
gminie: Herbach, Lisowie, Olszynie i Hadrze.  
        W ramach projektu zrealizowano zaj cia dodatkowe w ramach indywidualizacji procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkó  podstawowych. Projektem w naszej gminie  
zostali obj ci uczniowie z klas I do III szkó  podstawowych wymagaj cy wsparcia, 
zakwalifikowani w ramach przeprowadzonej rekrutacji. 
       Na realizacj  projektu przyznano naszej gminie kwot  do 123 701,70 z ,  w sk ad której 
wesz y rodki europejskie i dotacja celowa z bud etu krajowego, stanowi ce cznie 100 % 
dofinansowania.  
Po zrealizowaniu projektu ca  wykorzystanych rodków wynios a 119 431,20 z  
Realizacja zaj  dydaktycznych w ramach projektu rozpocz a si  w grudniu 2011r.                                                  
i by a kontynuowana przez ca y rok szkolny do 28.06.2012 r. 
       W ramach projektu „Dla ka dego co  dobrego w szkole” przeprowadzono nast puj ce 
rodzaje zaj :   
a)  dla  dzieci  ze  specyficznymi  trudno ciami  w  czytaniu  i  pisaniu,  w  tym  zagro onych  

ryzykiem  dysleksji  –  udzia  wzi o  50  uczniów/uczennic,  w  trakcie  realizacji  1  osoba  
zrezygnowa a, 

b)  dla dzieci z trudno ciami w zdobywaniu umiej tno ci matematycznych - udzia  wzi o                         
26 uczniów/uczennic, w trakcie realizacji 1 osoba zrezygnowa a, 

c)  logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - udzia  wzi o                                              
53 uczniów/uczennic, w trakcie realizacji 3 osoby zrezygnowa y, 

d)  rozwijaj ce zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 
uwzgl dnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych - udzia  wzi o                                             
27 uczniów/uczennic, wszyscy uko czyli zaj cia, 

e) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - udzia  wzi o 19 uczniów/uczennic, 
wszyscy uko czyli zaj cia.  

cznie udzia  w projekcie wzi o 175 uczniów i uczennic. 
       Dobór rodzaju zaj  w poszczególnych szko ach podstawowych naszej gminy zosta  
podyktowany stwierdzonymi w ród uczniów i uczennic potrzebami dydaktycznymi. Na 
podstawie sporz dzonych ko cowych diagnoz uczniów, stwierdzono w ka dym przypadku 
post p w zakresie okre lonych problemów. 
        W ramach projektu  zosta y równie  zakupione pomoce dydaktyczne adekwatnie do 
realizowanych  przez  szko y  zaj ,  które  znacznie  podnios y  poziom  i  jako  prowadzonych  
zaj , wp yn y na atwiejsze i lepsze przyswajanie przez uczniów i uczennice wiedzy oraz 
sprawi y i  zaj cia by y znacznie ciekawsze. 


