Pragniemy poinformować, iż Gmina Kaźmierz/Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu
uzyskała dofinansowanie projektu pt.:
„Zintegrowane wsparcie - przepis na wysoką jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu”
Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2
Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt wdrażany jest od stycznia 2018 do czerwca 2020.
Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji 110 uczniów (60K,50M), w tym
27 uczniów (15K,12M) o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym 2 uczniów niepełnosprawnych
w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu. poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz podniesienie
wiedzy i kompetencji 10 nauczycieli (8K,2M) z w/w szkoły poprzez udział w kursach doskonalących,
a także poprawa warunków dydaktycznych w/w szkoły poprzez doposażenie pracowni
matematycznej i przyrodniczej. W sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń oraz pomocy do
zajęć specjalistycznych, co zgodne jest z celem szczegółowym dla poddziałania 9.3.3 "Poprawione
warunki edukacji ogólnokształcącej” oraz pozwoli na podniesienie jakości kształcenia w Gminie
Kaźmierz.

Projekt zakłada realizację 2400 h bezpłatnych
zajęć dodatkowych obejmujących następujące
zakresy:
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
- Zajęcia rozwijające z matematyki
- Koło zainteresowań z matematyki
- Zajęcia rozwijające z przyrody
- Koło zainteresowań przyrodnicze
- Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
- Koło zainteresowań z języka angielskiego
- Koło zainteresowań z języka niemieckiego
- Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne
- Zajęcia umiejętność uczenia się

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- Zajęcia logopedyczne
- Zajęcia socjoterapeutyczne
- Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
- Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Zajęcia będą prowadzone
Podstawowej w Kaźmierzu.
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Projekt
zakłada
doposażenie
pracowni
przyrodniczej i 2 matematycznych w Szkole
Podstawowej w Kaźmierzu. Wsparciem
w ramach projektu zostaną także objęci
nauczyciele, którzy wezmą udział w kursach.

