
 

 

 

Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy Rakoniewice  
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych Gminy 

Rakoniewice” współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów    

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr  POKL.09.01.02 –30 –

036/12 – 00.   

Projektem objęte są wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Rakoniewice tj. 

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rakoniewicach,  

- Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Żegockiego w Rostarzewie,  

- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza  w Ruchocicach,  

- Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Jabłonnie,  

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Łąkiem. 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 

indywidualizację procesu nauczania 110 chłopców i 120 dziewczynek w klasach I-III          

we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Rakoniewice. 

    Cele szczegółowe to: 

- zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych u 91 dziewczynek i 85 chłopców 

poprzez ich udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych, 

- wspomaganie rozwoju zainteresowań i uzdolnień 25 uczniów i 29 uczennic poprzez ich 

udział w dodatkowych zajęciach, 

- podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej we wszystkich szkołach podstawowych 

Gminy Rakoniewice poprzez  wprowadzenie oferty zajęć dodatkowych oraz doposażenie 

bazy dydaktycznej. 

  W ramach otrzymanych środków unijnych zakupione zostały pomoce dydaktyczne dla szkół 

objętych wsparciem usprawniające realizację dodatkowych zajęć wspierających, 

wyrównawczych i rozwijających. Rodzaje zajęć z ogólną liczbą godzin: 

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także 

zagrożonych ryzykiem dysleksji- 330 h,  

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- 240 h,  

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- 210 h,  

- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 

społecznej- 30 h,  

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy- 150 h,  

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 

uwzględnieniem  nauk matematyczno – przyrodniczych- 150 h,  

-zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie- 60 h,  

 

Realizację projektu zaplanowano w terminie od 3 września 2012 r.  do 28 czerwca 2013 r. 

 



Realizacja programu w poszczególnych szkołach: 

 Łąkie   

http://www.zps-lakie.cba.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88:projekt-

ind&catid=1:aktualnoci&Itemid=11 

 Jabłonna 

http://www.szkola-jablonna.iscool.pl/Indywidualizacja.htm 

 Rakoniewice 

 Rostarzewo 

http://www.szkolarostarzewo.pl/programy/indywidualizacja-nauczania.html 

 Ruchocice 

http://www.szkola.ruchocice.eu/ 
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