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„Indywidualizacja nauczania”  w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO 
KL.

Zakres projektu

Z dniem 1 września 2011 roku Gmina Opatów przystąpiła do realizacji projektu 
„Indywidualizacja nauczania”.  Projektem zostali objęci uczniowie klas I-III ze 
wszystkich szkół podstawowych Gminy Opatów. 
Projekt będzie realizowany od dnia 1 września 2011 do 31 sierpnia 2012r.

Cele projektu
Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
indywidualizację procesu kształcenia dzieci w klasach I-III.
 Wsparcie w zakresie projektu otrzyma 103 uczniów, którzy zostali zdiagnozowani w 
zakresie potrzeb w ilości 750 godzin w postaci zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
terapeutycznych, wyrównawczych oraz wspierających i rozwijających 
zainteresowania uczniów.
Zajęcia będą prowadzone są od dnia 1 października 2011 do 30 czerwca 2012 roku 
przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Finansowanie i realizacja projektu
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Działania 9.1, 
Poddziałania 9.1.2 PO KL. 
Na realizację projektu została przyznana kwota 180000,- zł.

W dniu  12 września 2011 roku odbyło się spotkanie nauczycieli i dyrektorów szkół, 
którzy biorą udział w realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania”.
Został powołany zespół projektowy.
Do realizacji projektu zostały wyznaczone osoby:
Koordynator                      –                            Dorota Grzelińska
Asystent                             -                            Barbara Łacny
Osoba zajmująca się rozliczaniem projektu – Edyta Żerdzińska
Do spraw promocji i reklamy został wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Pan 
Andrzej Pośpiech.



W dniu 10 października 2011 odbyło się następne spotkanie nauczycieli i dyrektorów 
szkół podstawowych z zespołem projektowym. 
Osoby biorące udział w realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania” zapoznali 
się z rodzajem i sposobem prowadzenia dokumentacji.

W dniu 12.10.2011 r. został ogłoszony przetarg na zakup i dostawę pomocy 
dydaktycznych w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania” w 
Gminie Opatów.
Przetarg został unieważniony z powodu braku ofert.
W dniu 24.10. 2011 r. ponownie został ogłoszony przetarg na zakup i dostawę 
pomocy dydaktycznych w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja 
nauczania” w Gminie Opatów.  


