
 
 

 
 
 
Dobry start - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania 

uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kowala 
 

Wartość projektu: 200 000 zł. 

Źródło dofinansowania: 
Europejski Fundusz Społeczny 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 
 
Czas realizacji: 
W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 r.  
 
Cel główny: 
Celem głównym projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu 
indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III szkół podstawowych z terenu 
gminy Kowala dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb. 
 
Cele szczegółowe: 
Do celów szczegółowych należy między innymi zapewnienie każdemu dziecku 
realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno-wychowawczo-
profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami 
rozwojowymi, zwiększenie dostępności i wsparcia pomocy psychologicznej, 
zminimalizowanie specyficznych trudności w nauce oraz rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień uczniów. 
 

W projekcie biorą udział wszystkie publiczne szkoły podstawowe 
z terenu Gminy Kowala tj.: 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bardzicach 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kończycach - Kolonii 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Kowali 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach 



5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Młodocinie Mniejszym 

W ramach projektu odbędą się m.in.: 

 zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 
w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, 

 zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych, 

 zajęcia dla dzieci z trudnościami w opanowaniu języka obcego, 
 zajęcia gimnastyki korekcyjnej, 
 zajęcia logopedyczne, 
 warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji 

społecznej, 

 zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, 
 zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie, 
 zajęcia rozwijające zainteresowania teatralno/recytatorskie, 
 zajęcia rozwijające zdolności językowe, 
 warsztaty instrumentalno-wokalne 
 warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla wszystkich dzieci klas I-III 

oraz ich rodziców. 

W/w zajęcia będą realizowane przez kadrę wykwalifikowanych 
i doświadczonych nauczycieli oraz specjalistów, którzy podczas prowadzonych 
zajęć zwrócą uwagę na postawę wzajemnego szacunku wobec siebie 
i partnerskich relacji między płciami. W ramach projektu przewidziane jest 
również doposażenie bazy dydaktycznej szkół, w których prowadzone będą 
zajęcia poprzez zakup różnorodnych sprzętów: laptopów, tablic 
multimedialnych, pomocy logopedycznych, dydaktycznych, gier edukacyjnych, 
itp. 

 


