
 

Projekt systemowy PO KL „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 
I-III szkół podstawowych” 

 

Cel projektu 

Projekt koncentruje się na wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i zakłada wsparcie 

dwóch grup uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z obszarów wiejskich. 

Szkoła Podstawowa w Płochocinie jest jedną z 4 szkół podstawowych prowadzonych przez 

Samorząd Gminy Ożarów Mazowiecki. Kadra pedagogiczna priorytetowo traktuje ucznia 

jako osobę, uwzględniając  jego indywidualność, odrębność i niepowtarzalność.  Mimo 

ogromnej pracy nauczycieli, wielu uczniów/uczennic nie osiąga  zadawalających wyników   

w nauce.  

Jest wiele przyczyn tego stanu rzeczy: 

1.niski potencjał intelektualny ( uczniowie ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi ) 

2.specyficzne trudności w nauce czytania, którym często towarzyszą trudności w pisaniu 

( dysleksja rozwojowa) 

3.zaburzenia przetwarzania słuchowego 

4.zaburzenia logopedyczne. 

Pierwszą grupę stanowią uczniowie z wymienionymi problemami, u których istnieje 

konieczność wielu indywidualnych zajęć edukacyjnych w celu wyrównywania i korygowania 

deficytów rozwojowych u dzieci. Niestety, część uczniów/uczennic uczęszczających do 

Szkoły Podstawowej w Płochocinie pochodzi z rodzin o niskim statusie materialnym. Jedyna 

pomoc na jaką mogą liczyć to dofinansowanie z OPS. Rodzice zajęci pracą zbyt mało czasu 

poświęcają dzieciom, często nie potrafią tej pomocy udzielić. Dzieci z takich rodzin 

najczęściej nie mają możliwości uczęszczania na płatne zajęcia pozalekcyjne w celu 

korygowania i kompensacji deficytów rozwojowych, rozwijania swoich zainteresowań i 

umiejętności. W takiej sytuacji uczniowie nie mają szans na odnoszenie sukcesów w szkole, 

gdyż nie mają równych szans edukacyjnych. W związku z wymienionymi problemami i 

potrzebami społeczności lokalnej należy zorganizować działania na terenie szkoły w formie 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: zajęć logopedycznych, zajęć wyrównawczych. 

                                                                                                                                                                            

 Drugą grupą objętą wsparciem są uczniowie o szczególnych uzdolnieniach i talentach. Ze 

względu na długi czas pracy rodziców chłopcy i dziewczęta przebywają zwykle bardzo długo  

na świetlicy, a co za tym idzie nie uczęszczają na inne formy pozalekcyjne, które rozwijają 



ich uzdolnienia. Również trudna sytuacja materialna rodziny nie pozwala na pomoc dziecku 

w rozbudzaniu jego zainteresowań i umiejętne kierowanie indywidualnymi zdolnościami.  

Główny cel projektu ściśle związany jest z programami rozwojowymi szkół i placówek 

oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz 

podnoszenie jakości procesu kształcenia, w szczególności obejmujących:  

a)wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia 

b) opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce 

 

 

 

Celami szczegółowymi są:   

-rozszerzenie oferty edukacyjnej placówki 

-umożliwienie uczniom będącym w trudnej sytuacji społecznej i finansowej korygowanie i 

wyrównywanie deficytów rozwojowych 

-pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności 

-rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień 

 

 

 

 

Całkowity koszt projektu w naszej szkole to 60277,70 zł 

 

Projekt trwa do końca roku szkolnego 2013/2014. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Rodzaj zajęć 
Ilość 

godzin w 

roku 

Prowadzący Prowadzący 

zajęcia dla dzieci ze 

specjalnymi trudnościami 
w czytaniu i pisaniu, w 
tym także zagrożonych 

ryzykiem dysleksji 

60 (dla 
grupy 30 

godz.) 

p. Agnieszka Kozłowska-
Nagat (30h) 

p. Barbara Mączyńska(30h) 

zajęcia dla dzieci z 
trudnościami w 
zdobywaniu umiejętności 

matematycznych 

60 (dla 

grupy 30 
godz.) 

p. Małgorzata Miziołek(30h) 
p. Mariola Kulińska-
Trojanowska(30h) 

zajęcia logopedyczne dla 
dzieci z zaburzeniami 

rozwoju mowy 

60 (dla 
grupy 30 

godz.) 

p. Magdalena 

Adamowicz(60h) 
  

gimnastyka korekcyjna dla 

dzieci z wadami postawy 30 godz. 
p. Justyna Kalita(30h)   

zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów 
szczególnie uzdolnionych 

ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk 
matematyczno – 

przyrodniczych 

60 (dla 
grupy 30 

godz.) 

p. Elżbieta Tomczyk(30h) p. Elżbieta Tomczyk(30h) 

zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów 

szczególnie uzdolnionych 
językowo - język angielski 

60 (dla 

grupy 30 
godz.) 

p. Izabela Graczyk-

Zaborowska(30h) 
p. Renata Cybulska(30h) 

zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów 
szczególnie uzdolnionych 

artystycznie 

60 (dla 
grupy 30 

godz.) 

p. Agnieszka Bogucka(30h) 
p. Agnieszka 
Kępczyńska(30h) 

 
 


