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Gmina Czosnów złożyła wniosek na dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego na realizację systemowego projektu „Pomoce dydaktyczne na 

szóstkę”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki - Priorytet IX (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), Poddziałanie 9.1.2 

(Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych). 

Obecnie wniosek jest na etapie kolejnej oceny merytorycznej. Mamy nadzieję, że umowę 

podpiszemy wkrótce 

Projekt realizowany będzie w 7 szkołach Gminy Czosnów od listopada 2013 r. do 

czerwca 2014 r. Uczestnikami projektu będą uczniowie i uczennice klas I – III uczęszczający 

do następujących szkół podstawowych: 

1. Szkoła Podstawowa w Cząstkowie Mazowieckim,  

2. Szkoła Podstawowa w Łomnie,  

3. Szkoła Podstawowa w Małocicach,  

4. Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim,  

5. Szkoła Podstawowa w Kazuniu Nowym,  

6. Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli,  

7. Szkoła Podstawowa w Kaliszkach,  

• u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną 

barierę w dalszym rozwoju, 

• uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego wsparcia. 

Cel główny projektu: 

Wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III 7 szkół 

podstawowych funkcjonujących w Gminie Czosnów dostosowanego do zdiagnozowanych 

potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. 

Cele szczegółowe projektu to:  

1) stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających  

i wspomagających indywidualna pracę nauczyciela z uczniem, poprzez 

niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu w 7 

szkołach Gminy Czosnów w roku szkolnym 2014/2014.  

2) zapewnienie dzieciom objętym wsparciem w ramach projektu, oferty 

edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej w ramach art. 42 KN, 

dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb i możliwości edukacyjnych  
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i rozwojowych w okresie do końca realizacji projektu w 7 szkołach Gminy 

Czosnów w roku szkolnym 2013/2014. 

Projekt zakłada zakup pomocy dydaktycznych, które będą wykorzystane podczas zajęć 

w ramach art. 42 KN, aktywizujących dzieci do nauki i uwzględniających 

indywidualizację pracy z nimi. Obejmuje on następujące formy:  

a) zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu  

b) zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi  

c) zajęcia dla dzieci z wadami wymowy  

d) zajęcia dla dzieci zdolnych matematycznie  

e) zajęcia dla dzieci zdolnych artystyczno-polonistycznie 

 

Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 30 godzin  roku szkolnym 2013/2014 w grupach 

kilkuosobowych. Podczas zajęć zostaną wykorzystane nowoczesne pomoce dydaktyczne 

zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Rekrutacja będzie prowadzona do 15 października 2013 r. i odbywać się będzie wg 

opracowanego regulaminu zgodnego z wytycznymi projektu, w tym również zgodnie 

z polityką równych szans oraz równości płci.  

Mamy nadzieję, że systematyczny udział dzieci w planowanych zajęciach ułatwi im 

osiągnięcie sukcesu edukacyjnego i sprawi, że szkoła stanie się jeszcze bardziej przyjazna. 
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