Informacja o rekrutacji uczniów i uczennic do projektu systemowego:
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich”
Miasto Siemianowice Śląskie informuje, że od 21 listopada 2011 r. rozpoczęła się
rekrutacja do projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów i uczennic klas I - III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich”.
1. Informacje o projekcie
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego 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;
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
2. Grupa docelowa
Uczestnikiem projektu może być uczeń lub uczennica klasy I – III uczęszczający/-a
do szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest Miasto Siemianowice Śląskie:
 u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną
barierę w dalszym rozwoju;
 uzdolnieni uczniowie i uczennice potrzebujący indywidualnego podejścia.
3. Oferta edukacyjno – wychowawczo – profilaktyczna
W ramach projektu prowadzone będą zajęcia:
 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 logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
społecznej;
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy;
specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych;
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze
szczególnym uwzględnianiem nauk matematyczno – przyrodniczych;
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie/
teatralnie/ muzycznie/ plastycznie/ językowo.
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4. Zasady rekrutacji do projektu systemowego
Zasady rekrutacji do projektu zostały szczegółowo opisane w „Regulaminie rekrutacji
i udziału w projekcie systemowym Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich”
stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 536 / 2011 Prezydenta Miasta Siemianowice
Śląskie z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu rekrutacji i udziału
w projekcie systemowym Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
i uczennic klas I – III szkół podstawowych w Siemianowicach Śląskich”.
Chętnych uczniów i uczennice siemianowickich szkół podstawowych, spełniających
kryteria określone w pkt. 2, zaprasza się do udziału w projekcie oraz wypełnienia
- zgodnie z wzorami przedstawionymi w Regulaminie - dokumentów rekrutacyjnych tj:
 Deklaracji uczestnictwa;
 Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych;
 Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
Powyższe dokumenty uczeń/uczennica - za pośrednictwem opiekuna prawnego - składa
osobiście w Sekretariacie szkoły, do której uczęszcza. Termin składania dokumentów
rekrutacyjnych upływa 9 grudnia 2011 r.
5. Informacje pozostałe
Wszelkie dokumenty oraz informacje na temat projektu dostępne są w Biurze Projektu –
Referat Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, na stronie internetowej projektu
pod adresem www.ipnw.siemianowice.pl, a także w Sekretariatach siemianowickich szkół
podstawowych.
Rekrutacja uczestników i uczestniczek do projektu będzie prowadzona z uwzględnieniem
zasady równości szans, w tym równości płci.
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