Projekt "Krok dalej – program zajęć wspomagających i
rozwijających dla uczniów szkół podstawowych"

Od stycznia 2018 roku w Naszej szkole rozpoczynamy zajęcia dla uczniów w ramach
Projektu "Krok dalej – program zajęć wspomagających i rozwijających dla uczniów szkół
podstawowych" nr RPSL.11.01.04-24-02CB/17 realizowanym w ramach Priorytetu XI.
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w oparciu o umowę nr UDA-RPSL.11.01.0424-02CB/17-00

zawartą

z

Urzędem

Marszałkowskim

Województwa

Śląskiego.

Beneficjentem projektu jest Gmina Bojszowy.
Do

października

2019

r.

w

ramach

projektu

wsparciem

zostają

objęci

uczniowie/uczennice oraz nauczyciele/nauczycielki Naszej szkoły.
Całkowita kwota projektu przyznana dla Gminy Bojszowy to: 386 368,47
Celem

głównym

projektu

jest

wyeliminowanie

zidentyfikowanych

barier

edukacyjnych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie uczniów
młodszych w procesie edukacji oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty szkoły poprzez
wyposażenie w pomoce dydaktyczne (różnego rodzaju gry dydaktyczne, książki, plansze
edukacyjne, itp.) i sprzęt TIK (m.in.: trzy tablice multimedialne wraz ze sprzętem, laptop z
oprogramowaniem do zajęć logopedycznych, słowniki i gry multimedialne), pomoc
psychologiczna, zajęcia dogoterapii i hipoterapii,

a także podniesienie umiejętności i

kompetencji zawodowych nauczycieli (studia podyplomowe, szkolenia).

Dla uczniów i uczennic, w ramach projektu, w Naszej szkole realizowane będą następujące
zajęcia:
lp

Zajęcia

Prowadząca

1.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Elżbieta Kokoszka

2.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Agata Kościelny

3.

Zajęcia logopedyczne

4.

Terapia zajęciowa

Sylwia Kozioł

5.

Terapia zajęciowa

Ewa Machura -Olak

7.

Zajęcia wspomagające ucznia młodszego w
ramach języka angielskiego

Anna Noras

Ilona Parysz

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu w Naszej szkole może być osoba, która w chwili
podpisywania deklaracji spełnia łącznie następujące kryteria:
jest uczniem/uczennicą lub nauczycielem/nauczycielką Gminnej Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu,
wykazuje potrzebę i zainteresowania zgodne z wybranym wsparciem zgodnie z opinią
dyrektora/nauczyciela,
nie jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w ramach osi priorytetowej XI.
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego
kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

