
 
 
 
 
 

Projekt  

 „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-
III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Miejską Kraków” 

 
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków 
Realizator: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie 
 
Okres trwania projektu: 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r.  
Wartość projektu:  6 692 882,64 zł 
Ilość uczestników: 12 421 osób 
 
Charakterystyka projektu: wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych z klas I-III 
szkół podstawowych poprzez udział w zajęciach dodatkowych 
 
Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków” stanowi realizację programów 

rozwojowych 96 szkół podstawowych w Krakowie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 21, 22, 

24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 61, 

62, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 75, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 

101, 104, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 119, 123, 126, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 

140, 141, 142, 144, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 162, OSM.  

 

 

Projektem objęci będą uczniowie i uczennice z klas I-III z 96 szkół podstawowych, u których 

zdiagnozowano potrzebę uczestniczenia w poszczególnych zajęciach dodatkowych. 

Indywidualizacja procesu nauczania skierowana będzie do dzieci ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym: 



- szczególnie uzdolnionych, 

- niepełnosprawnych, 

- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

- z zaburzeniami komunikacji językowej, 

- mających trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych, 

- mających trudności w nawiązaniu relacji interpersonalnych. 

 

Grupę docelową zgodnie z dokonaną przez szkoły diagnozą dotyczącą zapotrzebowania na 

przeprowadzenie specjalistycznych zajęć wspomagających pracę szkoły w zakresie 

indywidualizacji nauczania, stanowi 12 033 uczniów klas I-III, w tym 5227 dziewczynek, 

6806 chłopców, z 96 szkół podstawowych prowadzonych przez GMK. Wybór grupy 

docelowej został podyktowany szczególnym charakterem projektów, w ramach których 

wspierana jest idea indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

 

Rekrutacja w każdej ze szkół będzie odbywała się w nieco inny sposób w oparciu o jasne 

wytyczne/regulamin w zależności od typu zajęć, które dana szkoła będzie przewidywała do 

realizacji. Uogólniając można wyznaczyć następujące metody rekrutacji, nadzorowanej przez 

zespół nauczycieli odpowiedzialnych za indywidualizację procesu nauczania, z podziałem na 

poszczególne zajęcia: 

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem 

dysleksji.  

OPIS ZAJĘĆ: Umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania 

oraz kontynuowania dalszej nauki w szkole. Doskonalenie słuchu fonematycznego, podnoszenie 

sprawności grafomotorycznej, doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej, słuchowo – wzrokowej 

wyrazów, poziomu graficznego pisma. Usprawnianie manualne i utrwalanie obrazu graficznego 

danych liter. 

2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.  

OPIS ZAJĘĆ: Kształcenie, rozwijanie umiejętności komunikowania się z otoczeniem, stymulacja 

rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy (wymowa, 

słownictwo, strona gramatyczna). 

3. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.  

OPIS ZAJĘĆ: Prowadzenie ćwiczeń  mających na celu korygowanie wad postawy. 

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 

uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.  



OPIS ZAJĘĆ: Rozwijanie zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności logicznego 

myślenia, analizowania, i wnioskowania, umiejętności pracy z tekstem matematycznym, wyobraźni 

przestrzennej. Rozwiązywanie problemów matematycznych w sposób twórczy, kształtowanie 

asertywnych zachowań oraz komunikacji w grupie. 

5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych (plastyczne, artystyczne, 

nauki przyrodnicze, kółko teatralne. 

6. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.  

OPIS ZAJĘĆ: Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej oraz rozumienia czterech podstawowych 

działań matematycznych, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, 

nauka wykonywania zadań poprzez mierzenie, ważenie, rozpoznawanie i nazywanie figur 

geometrycznych. Prowadzenie ćwiczeń utrwalających na konkretach, obrazkach i grach logicznych, 

motywowanie do systematycznej pracy, uczenia się. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie. 

7. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.  

OPIS ZAJĘĆ:  Niwelowanie trudności  i  niepowodzeń  szkolnych  dziecka  poprzez  

usprawnianie zaburzonych   funkcji   percepcyjno-motorycznych,   zaburzeń   pamięci   

(wzrokowej,   słuchowej   i ruchowej),    zaburzeń    lateralizacji   oraz   orientacji    

przestrzennej.    Przezwyciężanie    skutków niepowodzeń szkolnych. 

8. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne  

9. Zajęcia terapeutyczne (arteterapia, dogoterapia, hipoterapia, aquaterapia) 

10.  Zajęcia pedagogiczne  

11. Zajęcia edukacyjno-rozwojowe podnoszące kompetencje w zakresie posługiwania się 

technikami informacyjnymi przez uczniów niewidomych i słabowidzących  

 

97% szkół deklaruje, że na zajęcia dodatkowe zostaną zakwalifikowani wszyscy uczniowie 

wymagający wsparcia w związku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W pozostałych 

3% szkół o przyjęciu ucznia na dane zajęcia zadecyduje zespół orzekający, czyli zespół 

nauczycieli ds. indywidualizacji nauczania, który w oparciu o analizę wyników nauczania 

dziecka i orzeczeń specjalistycznych wyłoni uczniów o największych deficytach i 

trudnościach edukacyjnych (najsłabszych wynikach testów) oraz tych najbardziej 

uzdolnionych.  

W zajęciach specjalistycznych wezmą udział dzieci, u których zdiagnozowano określone 

problemy. Udział ilościowy dziewczynek i chłopców zależny będzie od realnych, 

zdiagnozowanych potrzeb. W ramach realizacji projektu zachowana będzie równość szans 



zarówno w procesie rekrutacji uczniów, jak i w trakcie realizacji programu merytorycznego. 

W związku z powyższym projekt nie będzie miał wpływu na sytuację płci.  

 

Opisane problemy stanowią istotną barierę w dalszym rozwoju dzieci i osiąganiu sukcesów 

szkolnych, stąd istnieje potrzeba realizacji dodatkowych zajęć, celem wyeliminowania lub 

złagodzenia omówionych dysfunkcji. Zespoły ds. indywidualizacji podczas diagnozy 

przeprowadziły obserwacje i rozmowy z uczniami, weryfikując ich zainteresowanie 

planowanym wsparciem(reakcja pozytywna) i oczekiwania, co do formuły zajęć - 

atrakcyjność i różnorodność metod i tematyki. Szkoły przeprowadziły rozpoznanie, w oparciu 

o rozmowę z wychowawcą, wśród rodziców dzieci w zakresie zainteresowania planowanym 

wsparciem projektowym. Rodzice z aprobatą podeszli do przedstawianych propozycji i 

wykazali zainteresowanie planowanym wsparciem projektowym.  

 


