
           
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun duszu Społecznego 
Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

 
W roku szkolnym 2011/12 szkoły podstawowe z Redy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 
Reda realizują projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych: 
 
„Inwestuj ę w przyszłość – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych Gminy Miasto Reda”.  
 
Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju 320 dzieci (166 dziewczynek i 154 
chłopców), uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych z Redy, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby 
edukacyjne i wychowawcze uczniów.  
  
Projekt ma zmniejszyć dysproporcje edukacyjne i rozwojowe wśród dzieci oraz rozwinąć ich zainteresowania 
i uzdolnienia.  W tym celu przeprowadzonych będzie łącznie 2390 dodatkowych godzin zajęć 
pozalekcyjnych,  
z czego 1950 godzin zajęć wyrównawczych: 
 

− zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym takŜe zagroŜonych 
ryzykiem dysleksji (510 godzin) 

− zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (240 godzin) 
− zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (490 godzin) 
− gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (530 godzin) 
− specjalistyczne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (180 godzin) 

 
oraz 440 godzin zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia: 
 

− zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematyczno – przyrodniczo 
(150 godzin) 

− zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematycznie (30 godzin) 
− zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych plastycznie (80 godzin) 
− zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych teatralnie (30 godzin) 
− zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych muzycznie (30 godzin) 
− zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych komputerowo (30 godzin) 
− zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych artystycznie (90 godzin) 

 
Zajęcia rozpoczęły się w listopadzie 2011 roku i będą trwały do końca maja 2012 roku.  
Zajęcia dodatkowe realizowane są przez Wykonawcę, który został wyłoniony w drodze przetargu 
nieograniczonego i zatrudnił do prowadzenia zajęć nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje 
przewidziane w przepisach oświatowych. Podczas wszystkich zajęć dodatkowych wykorzystywane są 
pomoce dydaktyczne, które Gmina Miasto Reda zakupiła w ramach projektu, zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych, do wszystkich szkół biorących udział w projekcie.  
 

 

Wysokość dofinansowania wg umowy zawartej pomiędzy Województwem Pomorskim, a Gminą Miasto Reda  
– 333 977,00 zł,  
 
w tym:     - zakup pomocy dydaktycznych – 255 977,00 zł,  
                - zakup usługi edukacyjnej (prowadzenie zajęć dodatkowych) – 78 000,00 zł.  
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Rodzaje i liczba godzin zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach projektu, w roku szkolnym 
2011/2012, w klasach I-III szkół podstawowych:   
 
Szkoła podstawowa Nr 2 

• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym takŜe zagroŜonych 
ryzykiem dysleksji – 60 godzin  

• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 60 godzin 
• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 90 godzin 
• gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 90 godzin 
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematyczno – przyrodniczo 

– 90 godzin 
 
Szkoła podstawowa Nr 3 

• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym takŜe zagroŜonych 
ryzykiem dysleksji – 60 godzin  

• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 60 godzin 
• gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 270 godzin 
• specjalistyczne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne –180 godzin  
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematyczno – przyrodniczo –

30 godzin  
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych teatralnie – 30 godzin 
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych plastycznie – 30 godzin 
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych muzycznie – 30 godzin  
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych komputerowo – 30 godzin  

 
Szkoła Podstawowa Nr 4 

• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym takŜe zagroŜonych 
ryzykiem dysleksji – 360 godzin 

• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 90 godzin 
• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 90 godzin 
• gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 120 godzin 
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych artystycznie – 90 godzin  

 
Szkoła Podstawowa Nr 5 

• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym takŜe zagroŜonych 
ryzykiem dysleksji – 30 godzin 

• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 30 godzin 
• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 60 godzin 
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematyczno – przyrodniczo –

30 godzin  
 
Szkoła Podstawowa Nr 6  

• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy –  250 godzin 
• gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 50 godzin 
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematyczno – przyrodniczo –

30 godzin 
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych plastycznie – 50 godzin 


