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Załącznik nr 1 
 
Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  
   od lutego do czerwca 2020 roku 
 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                       pełna nazwa szkoły / przedszkola (pieczęć) 

 

1. Opis programu wraz z uzasadnieniem  

MP 45 

Zajęcia wokalne przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym. Mają one charakter interaktywnych 

warsztatów chóralnych. W ich ramach doskonalona będzie umiejętność poprawnego śpiewu, zgodnego z 

zasadami sztuki wokalnej, to znaczy z właściwą postawą, podparciem oddechowym, dykcją, intonacją i 

artykulacją. Nadrzędnym celem zajęć jest rozwijanie wrażliwości estetycznej, rozbudzanie zainteresowań 

muzycznych dzieci, przygotowanie ich do świadomego odbioru muzyki, aktywne uczestnictwo w życiu 

kulturalnym najbliższego środowiska przedszkolnego, szkolnego i lokalnego. Poprzez prowadzone zajęcia 

zakłada się, iż uczestnicy projektu rozwiną poczucie przynależności do grupy, zbudują i utrwalą więzi 

emocjonalne, pogłębią umiejętność pracy w zespole. 

SP 26 

Kl. IC 

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas pierwszych. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

prowadzone dla klas pierwszych eliminujące i wyrównujące pojawiające się trudności w nauce szkolnej oraz 

poszerzające zasoby wiedzy o otaczającym świecie. Źródłem tych potrzeb są : 

-deficyty rozwojowe, 

–zaniedbania środowiskowe,  

-nieobecności w szkole, 

-fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe. 

KL. IIA 

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów i uczennic klasy drugiej  Zespołu Edukacyjnego Nr 6 w Zielonej Górze, 

mających trudności w nauce. Uczniowie ci  osiągają niewystarczające wyniki i potrzebują pomocy oraz  

wsparcia w osiągnięciu sukcesu. Działania skierowane są na rozwijanie i usprawnianie zaburzonych funkcji; 

wzmacnianie dobrze funkcjonujących analizatorów; tworzenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji; 

podwyższanie motywacji do nauki i wiary we własne możliwości; usuwanie następstw niepowodzeń szkolnych 

oraz uczenie technik radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami szkolnymi.  

Będą realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze  13 godzin lekcyjnych;  od września                              

do grudnia 2019 r. 

KL. IIC 

Zajęcia przeznaczone dla uczniów mających problemy w zakresie elementarnych umiejętności przewidzianych 

w programie edukacji wczesnoszkolnej. Opieką objęto dzieci zagrożone ryzykiem dysleksji oraz posiadające 

fragmentaryczne deficyty rozwojowe a także często zaniedbane środowiskowo. Uczniowie ci wymagają 

wielokrotnego i systematycznego utrwalania umiejętności i wiadomości. W celu zwiększenia efektywności 
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pracy odbędą się dodatkowe spotkania z rodzicami i pracownikami wspomagającymi proces nauczania. 

Indywidualny kontakt wzmocni u uczniów motywację do pracy 

KL. IID 

Program wyrównywania szans edukacyjnych, to stworzenie takich warunków, dzięki którym dziecko będzie 

mogło pokonywać trudności i osiągnie założony cel. Zajęcia prowadzone są w klasie IId. Uczęszczają 

uczniowie, którzy mają trudności w nauce, są innej narodowości i poznają podstawy języka polskiego 

KL. IIIA 

Koło matematyczne „Sowa - mądra głowa” dla zdolnych uczniów/uczennic klas trzecich Zespołu Edukacyjnego 

Nr 6 w Zielonej Górze będzie realizowane w formie zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze  15 godzin lekcyjnych;  

od lutego do czerwca 2020 r.  

Program koła matematycznego ma na celu utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności 

matematycznych. Jego realizacja ma wdrożyć uczniów do samodzielnego myślenia oraz rozwijać ich 

zainteresowania. Uczniowie przygotują się do  udziału  w szkolnych i pozaszkolnych konkursach  

matematycznych m.in. do Międzynarodowego Konkursu - Kangur Matematyczny 2020.  

KL. IIIB 

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - program szkolny wg integracji 

odruchów dr Sally Goddard 

    Program integracji odruchów opracowany przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester 

(Wielka Brytania). Od lat 70-tych stosowany z sukcesami w przypadku dzieci ze specyficznymi trudnościami  

w nauce w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Szwecji i USA. Wdrażany jest  również w Polsce w formie 

„Programu Ćwiczeń Integrujących dla Szkół”. Jego skuteczność  została potwierdzona badaniami naukowymi.  

    Podjęcie realizacji zajęć wg tego programu umotywowane jest ukończeniem przeze  

mnie stosownego szkolenia dla nauczycieli, opracowanego przez ten instytut w Chester, a organizowanego  

przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii POLSKA w Warszawie. 

    Program przeznaczony jest dla uczniów wykazujących niedojrzałość w zakresie sprawności ruchowej  

oraz równowagi. Ta niedojrzałość często jest uwarunkowana niezintegrowaniem odruchów pierwotnych  

(u prawidłowo rozwijających się dzieci powinny one zostać zintegrowane do końca 1 roku życia). Niedojrzałość 

neuromotoryczna jest przeszkodą w osiąganiu sukcesów szkolnych, ponieważ gotowość dziecka do nauki nie 

obejmuje tylko odpowiedniego poziomu rozwoju funkcji poznawczych, emocjonalnych i społecznych. W szkole 

od dziecka wymaga się również spokojnego siedzenia w ławce, dawania sobie rady na zatłoczonych korytarzach, 

skupiania uwagi na zadaniach bez względu na inne docierające do niego bodźce, wykonywania precyzyjnych 

ruchów ręki przy pisaniu, płynnych ruchów oczu przy czytaniu czy przepisywaniu z tablicy. Jak więc widać 

umiejętności ruchowe to podstawa uczenia szkolnego. Tymczasem okazuje się, że około 20% uczniów  

o prawidłowym lub wręcz wysokim poziomie rozwoju poznawczego nie radzi sobie z wymaganiami szkoły. 

    Terapia metodą integracji odruchów wg programu INPP dr Sally Goddard skierowana jest do dzieci  

z problemami szkolnymi i emocjonalnymi. Według definicji INPP niedojrzałość neuromotoryczna jest 

przedłużającym się, powyżej 6-12 miesiąca życia, nagromadzeniem odruchów pierwotnych  

i/lub brakiem, bądź występowaniem niedojrzałych odruchów posturalnych. 

    Według Sally Goddard obecność lub brak odruchów w podstawowych etapach rozwoju dziecka stanowi  

o dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Prawidłowy rozwój uwarunkowany jest przez odruchy 

pierwotne, które powinny się pojawić w życiu płodowym, spełnić swoje zadanie, a następnie ulec wygaszeniu 

lub przekształceniu w odruchy posturalne. Wszystkie odruchy mają swoją kolejność i chronologię.  

Dziecko, wspomagane przez odruchy, powinno przejść wszystkie etapy rozwoju. Jeśli ta  

prawidłowość zostanie zaburzona, wczesne odruchy zostaną zablokowane, a pojawienie się  

kolejnych utrudnione, co będzie miało istotny wpływ na prawidłowy rozwój psychoruchowy  

dziecka i jego późniejsze funkcjonowanie w szkole i w życiu dorosłym. 

    U wielu dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, zaburzeniami zachowania lub opóźnionym 

rozwojem motorycznym stwierdzono niedojrzałość neuromotoryczną, związaną z obecnością niezintegrowanych 

odruchów pierwotnych. Dlatego terapia INPP może być skuteczna w walce z takimi problemami jak: 

 dysleksja, 

 dysortografia, 
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 dysgrafia, 

 dyspraksja, 

 zaburzenia koncentracji uwagi, 

 nadpobudliwość w tym ADHD, 

 zaburzenia koordynacji, 

 trudności w czytaniu i pisaniu, 

 obniżona sprawność percepcji wzrokowej i słuchowej, 

 opóźniony rozwój mowy, 

 zespół Aspergera i autyzm. 

    Program terapii INPP, niweluje przyczyny występujących u dziecka zaburzeń, opiera się na naturalnych 

wzorcach  ruchowych, które dziecko wykonuje w pierwszym roku życia. Dzieci mogą usprawnić zaburzone 

funkcje wykonując codziennie ustalony, prosty zestaw ćwiczeń trwający od 3 do 10 min. Po około 4-6 

tygodniach ćwiczeń, dziecko może przejść do dalszego etapu programu.  

Terapia integracji odruchów usuwa przyczyny występujących zaburzeń, a nie tylko objawy. 

     Program ma na celu usprawnianie umiejętności niezbędnych do efektywnego uczenia się. 

     Wyniki badań przeprowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Szwecji i USA 

potwierdzają skuteczność stosowania programu ćwiczeń integrujących INPP (lista opublikowanych badań 

na www.inpp.org.uk). 

KL. IIIC 

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży jest jednym z elementów 

systemowego wspomagania dzieci i młodzieży w ich rozwoju.  

Tematyka kółka będzie dotyczyła powtórzenia i utrwalenia wiadomości oraz umiejętności poznanych na 

lekcjach w szkole podstawowej oraz rozwijania sprawności matematycznej.  

Program będzie obejmował cykl nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć umożliwiających rozwijanie zainteresowań 

i uzdolnień uczniów. 

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE 

Program zajęć szachowych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Nauczania grupy dzieci podstaw gry w 

szachy będzie korzystnie oddziaływało na ich rozwój ogólny – szczególnie kompetencje matematyczne. 

Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpływa wszechstronnie na rozwój uczniów. 

Szachy m. in. rozwijają zainteresowania, zachęcają do aktywności twórczej, rozwijają pamięć i uwagę jak 

również uczą konsekwencji i wytrwałości w działaniu. Nauka gry w szachy może być też wspaniałym 

wsparciem terapii i rewalidacji dla uczniów np. mającymi trudności w nauce. 

JĘZYK ANGIELSKI   

Program zajęć wyrównawczo-językowych dla klasy 5 szkoły podstawowej: 

Zajęcia wyrównawcze z zakresu języka angielskiego prowadzone będą dla uczniów klas 5 SP a ich 

celem będzie poszerzanie kompetencji oraz wyrównanie nierówności językowych, które pojawiły się 

po zakończeniu pierwszego etapu edukacji (klasy 1-3) a kontynuowały się przez klasę 4 aż do teraz, a 

które to trudności w znaczącym stopniu utrudniają dalszą naukę języków obcych nowożytnych 

poszczególnych uczniów, szczególnie naukę z wykorzystaniem w praktyce. 

JĘZYK ANGIELSKI   

Program wyrównywania szans i poszerzania kompetencji językowych wybranej grupy uczniów na 

etapie 8 klasy podstawowej oraz przygotowanie tej grupy pod egzaminy 

http://www.inpp.org.uk/


 4 

 
2. Cele programu  

MP 45 

Cele ogólne: 

- zainteresowanie dzieci różnymi formami kontaktu z muzyką 

-stworzenie podstaw do samodzielnego rozwijania zdolności i umiejętności muzycznych 

-zachęcenie do dalszego kształcenia muzycznego 

Cele główne: 

- rozwijanie zainteresowań muzyczno-tanecznych, budzenie pozytywnych motywacji do muzyki i tańca 

- rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci, słuchu, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej 

- rozwój muzykalności dzieci 

- przygotowywanie programów artystycznych na różne uroczystości i imprezy 

- występowanie na terenie przedszkola, szkoły 

- artystyczne prezentacje poza jej obwodem 

SP 26 

Kl. IC 

-eliminacja niepowodzeń w szkole, 

-stworzenie wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka na miarę 

indywidualnych możliwości dziecka, 

-wyrównywanie deficytów edukacyjnych, 

-wyrównywanie istniejących luk w wiedzy 

KL.IIA 

Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i  uczennic klasy drugiej poprzez dostęp do 

dodatkowych zajęć. 

- Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów; 

- Ćwiczenia zmierzające do osiągnięcia poprawności i płynności czytania; 

- Wdrażanie do głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem; 

- Doskonalenie wypowiedzi ustnych: opowiadanie o własnych przeżyciach, opowiadanie ilustracji, ustalanie 

przebiegu wydarzeń; 

- Układanie zdań i opowiadań z rozsypanek wyrazowych i zdaniowych; 

- Układanie i zapisywanie kilkuzdaniowych wypowiedzi; 

- Ćwiczenia w kształtnym pisaniu i właściwym łączeniu liter; 

- Ćwiczenia w płynnym i czytelnym pisaniu; przyspieszanie tempa pisania; 

- Rozpoznawanie głosek, sylab i wyrazów; 

- Praktyczne stosowanie znajomości alfabetu; 

- Rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających i wykrzyknikowych; 

- Rozpoznawanie części mowy: rzeczownika i czasownika; 

- Rozpoznawanie rodzajów i liczb części mowy; 

- Utrwalanie pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi; 

- Pisownia wyrazów z utratą dźwięczności i ze zmiękczeniami; 
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- Pisownia wyrazów wielką literą; 

- Pisanie z pamięci i ze słuchu; 

- Pogłębianie znajomości czterech podstawowych działań arytmetycznych i stopniowego osiągania biegłości 

rachunkowej, ćwiczenia w liczeniu i przeliczaniu;   

- Rozwijanie spostrzegawczości, usprawnienie grafomotoryki; 

-Rozwijanie i kształcenie logicznego myślenia, pamięci, koncentracji uwagi; 

-Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – wzrokowej. 

- Wskazywanie sposobów radzenia sobie z problemami dnia codziennego. Wdrażanie do przeżywania 

pozytywnych emocji ze wspólnej pracy i własnych dokonań.  

-Rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy, kształtowanie osobowości i pobudzanie wiary w siebie oraz 

dostosowanie wymagań do możliwości ucznia. 

KL. IIC 

Celem programu jest umożliwienie uczniom mających trudności w nauce wyrównanie braków, pomoc w 

opanowaniu wymaganych umiejętności, utrwalenie nabytych wiadomości. Dodatkowo będzie rozwijana 

motoryka duża i mała. Uczniowie będą doskonalić własną percepcję  wzrokowo-słuchowąj. Program przewiduje 

realizację ćwiczeń na koncentrację i skupienie uwagi  oraz rozwój samodzielności i kreatywności. 

Doskonaleniu będą podlegały: 

-ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, 

-techniki rachunkowe w wymaganym zakresie, 

-sprawność manualna ręki, 

-poprawność ortograficzna i czytelność pisma, 

-nawyki praktycznego stosowania nabytej wiedzy,  

-ćwiczenia usamodzielniające pracę na lekcji, 

-umiejętności logicznego myślenia, 

-umiejętności wypowiadania się, 

-zadania na samodzielne zdobywanie wiedzy, 

-efektywne sposoby samodzielnego uczenia, 

-oraz bieżące trudności wynikające z pracy na lekcjach. 

KL. IID 

- małymi krokami, osiąganie sukcesów edukacyjnych 

- dorównanie innym dzieciom pod względem nauki, niwelowanie różnic 

- wyrównanie braków i uzupełnienie wiedzy 

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

- rozszerzenie oferty edukacyjnej 

KL. IIIA 

Program realizowany będzie na dodatkowych zajęciach raz w tygodniu. 

Cele programu:  

- umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności, 

- kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu, 

- wspieranie samodzielności i aktywizowanie uczniów, 
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- indywidualizowanie, zgodnie z potrzebami poszczególnych uczniów, 

- wyrabianie umiejętności pracy w zespole podczas odbywających się zajęć, 

- docenianie i umożliwianie uczniom dialogu i uznawanie ich argumentów, 

- pozwalanie na sprawdzenie własnych pomysłów, 

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zaspokajanie potrzeby zdobywania wiedzy, 

- rozwijanie wiary we własne możliwości, 

- motywowanie do dalszej, samodzielnej pracy w zakresie poszerzania wiedzy. 

KL. IIIB 

Celem realizacji tego programu jest wykształcenie prawidłowych mechanizmów ruchowych uczniów, które 

wpłyną na poprawę ich funkcjonowania w zakresie umiejętności, u których podstawy leży tzw. dojrzałość 

neuromotoryczna. Wśród takich umiejętności wymienia się m.in. zdolności szkolne: czytanie, 

 pisanie, uważne słuchanie, sprawność gimnastyczną oraz komunikację niewerbalną. 

    Każdy rodzaj uczenia się jest w określonym stopniu powiązany z motoryką. Wydajne czytanie zależy od 

płynnego ruchu gałek ocznych, pisanie od prawidłowego skoordynowania ruchu ręki i oka. Zajęcia ruchowe 

(takie jak WF) i uprawianie sportu wymagają odpowiedniego skoordynowania całego ciała. Natomiast interakcje 

społeczne, według badań, w 90% odbywają się poprzez kanał niewerbalny – głównie ruchowy.  

Osoby mające trudności w zakresie dojrzałości neuromotorycznej mogą być w sposób nieświadomy  

deprecjonowane ze względu na zaburzony przekaz informacji niewerbalnych. 

    Realizacja zajęć tą metodą ma na celu zniwelowanie problemów w uczeniu się, radzeniu sobie z emocjami i  

w kontaktach społecznych u dzieci, u których występują następujące objawy: 

- nieprawidłowa postawa przy wykonywaniu zadań przy stole/biurku – podpieranie głowy ręką, zakrywanie 

oka ręką lub włosami, „pokładanie się” na blacie, siadanie asymetryczne (np. na jednej ugiętej nodze), 

zawijanie stóp wokół nóg krzesła, nadmierne odchylanie tułowia do przodu lub do tyłu, 

- przestawianie liter, słów lub/i liczb podczas pisania (powyżej 8 r. ż) 

- brak ustalonej lateralizacji (dominacji ręki, oka, ucha, nogi) pow. 8 r. ż. 

- popełnianie licznych błędów w trakcie przepisywania, 

- wolne tempo pisania/przepisywania, 

- nieprawidłowy chwyt długopisu, 

- nieczytelne/mało czytelne pismo (nieadekwatne do czasu przeznaczonego na ćwiczenia), 

- trudności z czytaniem, 

- obniżona koordynacja wzrokowo-ruchowa (np. trudności w grze w piłkę, niechlujne jedzenie, nieczytelne 

pismo, rysunki nieadekwatne do wieku, etc.), 

- choroba lokomocyjna, 

- zwiększona rozpraszalność, 

- trudność w koncentracji na zadaniu, 

- trudność w wysiedzeniu bez ruchu, bądź powstrzymaniu się od mówienia i wydawania odgłosów, 

- „wyłączanie się”, pogrążanie w rozmyśleniach (np. w trakcie lekcji, wykładu, konferencji), 

- trudność w zapamiętaniu prostych instrukcji, 

- obniżona sprawność fizyczna, 

- trudności z nauczeniem się jazdy na rowerze, pływania, 

- trudności z nauczeniem się odczytywania czasu z zegara ze wskazówkami, 

- opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji. 

KL. IIIC 

Celem programu jest rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej i wychowawczej kierowanej do 

beneficjentów ostatecznych, a także uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb edukacyjnych swoich dzieci, 

wdrożenie nowego modelu pracy z uczniem skoncentrowanego na podnoszeniu kompetencji kluczowych oraz 

zdolności, wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły, rodziny, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzieży.  

Rozwijanie sprawności matematycznej i myślenia logicznego, ćwiczenie pamięci, ciekawych sposobów 

rozwiązywania zadań. 
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Poszerzanie nawyków i umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy matematycznej w życiu 

codziennym: 

 Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych; 

 

 Rozpowszechnianie idei Międzynarodowego Konkursu „Kangurek Matematyczny” oraz „Kangur 

Matematyczny”; 

 Zachęcanie i przygotowanie uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie Matematycznym KL. III; 

 Rozwijanie wyobraźni ucznia, umiejętności twórczego i logicznego myślenia; 

 Rozbudzanie ciekawości i zainteresowań ucznia; 

 Wdrażanie do samodzielnej pracy i doskonalenia własnych metod uczenia się; 

Rozwój zainteresowań i uzdolnień. 

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE 

Zwiększenie umiejętności matematycznych, szczególnie w zakresie: logiki, orientacji przestrzennej, 

myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów, kształtowania ważnych cech osobowości jak: 

odpowiedzialność, koncentracja, intuicja i odwaga. 

JĘZYK ANGIELSKI   

- wyrównanie braków związanych z wiedzą praktyczną  

- poszerzanie kompetencji językowych w zakresie słownictwa i kultury krajów obszaru 

anglojęzycznego 

- eliminacja niepowodzeń szkolnych  

- stworzenie możliwości do wykształcenia i doskonalenia własnych metod nauki języka obcego 

nowożytnego  

- stopniowe zniesienie bariery językowej  

- wzmocnienie pewności siebie w praktycznej nauce języka nowożytnego 

JĘZYK ANGIELSKI   

- poszerzanie kompetencji językowych z języka angielskiego 

- nauka i rozwój kulturowy 

- poszerzanie słownictwa z zakresu języka angielskiego 

- otwieranie i ośmielanie uczniów na społeczeństwo poprzez naukę o innych kulturach. 

- przygotowywanie do konkursów przedmiotowych oraz kulturowych 

- przygotowanie do rozwiązywania egzaminu ósmoklasisty z języka obcego. 

 

 

3. Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży  

MP45 

Interaktywne warsztaty wokalne w zakresie prawidłowej wymowy, emisji głosu i artystycznych prezentacji w 

środowisku przedszkolnym, szkolnym i lokalnym. 

 



 8 

SP 26 

Kl. IC 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze odbywające się raz w tygodniu przez godzinę lekcyjną. W toku realizacji 

zajęć wykorzystywać będę szereg metod w tym metodę podającą –opartą na słowie, metodę praktyczno-

ćwiczeniową, metodę problemową. Uczniowie pracować będą zarówno w grupie jak i indywidualnie, w oparciu 

o rozpoznanie prze prowadzącego zajęcia różnic i potrzeb indywidualnych dzieci.  

KL. IIA 

- forma indywidualna, zbiorowa, grupowa 

 - gry i zabawy dydaktyczne 

- opowiadania i bajki terapeutyczne 

-obserwacja,  pokaz i działania praktyczne 

-trening ortograficzny 

- metody słowne, oglądowe, analityczno – syntetyczne 

- trening relaksacyjny 

-udział w konkursach organizowanych przez szkoły i instytucje na terenie  Zielonej Góry 

KL. IIC 

Zajęcia będą realizowane w formie pracy indywidualnej. Umożliwią uczniom wyrównanie braków i wzmocnią 

motywację do nauki.  

Zajęcia z uczniem o słabszych możliwościach edukacyjnych – edukacja wczesnoszkolna, klasa II – 1 godzina 

tygodniowo. 

Realizacja zadań zgodna z możliwościami uczniów, z zastosowaniem indywidualnych metod nauczania, 

doborem odpowiednich środków dydaktycznych (programy komputerowe, karty pracy, kolorowanki, krzyżówki. 

KL. IID 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze odbywające się raz w tygodniu przez godzinę lekcyjną 

KL. IIIA 

Na zajęciach koła matematycznego stworzone będą stosowne warunki do: kształtowania postaw twórczych, 

rozwijania pomysłowości w myśleniu i działaniu oraz dania równych szans edukacyjnych uczniom. Zdobyta 

dodatkowa wiedza i umiejętności, będą przyczyniać się do rozwoju dalszej edukacji.  Środki    dydaktyczne, 

metody i formy pracy wykorzystane podczas zajęć  dostosowane będą do aktualnych potrzeb i możliwości 

każdego dziecka. Uczniowie klas trzecich będą pracowali indywidualnie, a także w formie zespołowej. 

Zaproponowana  zostanie także samodzielna praca ucznia w domu z przygotowanym przez nauczyciela 

zestawem zadań. Zapewnione zostaną warunki  do utrwalania zdobytych umiejętności. Metody pracy oparte 

zostaną na ćwiczeniach, które wspierają  i stymulują rozwój dzieci. Różnorodne środki dydaktyczne rozbudzą 

zainteresowania uczniów oraz koncentrację uwagi. 

KL. IIIB 

Na początku realizacji programu, przeprowadzane są testy sprawdzające koordynację motoryki dużej 

i równowagę, funkcjonowanie móżdżka, występowanie niezintegrowanych odruchów pierwotnych i odruchów 

posturalnych oraz funkcje okoruchowe i percepcję wzrokową. W uzasadnionych przypadkach diagnostykę  

można poszerzyć się o testy związane z przetwarzaniem słuchowym.  

    Program  realizowany jest w formie zajęć ruchowych, które obejmują zestaw określonych ćwiczeń, 

modyfikowanych przez nauczyciela w zależności od postępów uczniów oraz zajęć plastycznych, językowych 

 i matematycznych.   
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Planowaną formą promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans jest zamieszczenie informacji na 

temat programu Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami  

w nauce - program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard na stronie Internetowej szkoły, 

przygotowanie folderu informacyjnego dla rodziców na temat wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi 

trudnościami w nauce z informacją o wsparciu działań przez Zielonogórski program wyrównywania szans 

edukacyjnych dzieci i młodzieży, przygotowanie przez uczniów uczestniczących w zajęciach prezentacji/etiudy 

ruchowej dla innych uczniów oraz relacji fotograficznej. 

KL.IIIC                                                                                                                                    
Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia z edukacji matematycznej. 

Zajęcia z uczniem zdolnym – matematyka ( kl. III ) -1 godz./tydz.  

Stosowane będą różnorodne środki dydaktyczne, które uatrakcyjnią uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności: 

karty pracy, programy komputerowe, kolorowanki, zgadywanki, krzyżówki, itp.  

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE 

Zajęcia szachowe obywać się będą raz w tygodniu przez 45 min. Jednostka lekcyjna będzie podzielona na dwie 

części: I – część teoretyczna (ok. 14-20 min), podczas której będzie wprowadzony nowy materiał oraz II – część 

praktyczna, przeznaczona na grę z rówieśnikami i inne formy ćwiczeń praktycznych. 

JĘZYK ANGIELSKI                                                                                                                                            

Zajęcia realizowane będą w czasie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Na realizację tygodniowo 

przewidziano jedną godzinę lekcyjną. Zajęcia będą odbywały się w formie pracy w grupach i/lub 

parach, konwersatorium oraz zadań leksykalno-gramatycznych. 

W trakcie zajęć nauczyciel będzie aktywizował uczniów do znalezienia własnych, skutecznych metod 

nauki języka nowożytnego (tu: angielskiego) po uprzednim przedstawieniu ich w teorii oraz praktyce. 

JĘZYK ANGIELSKI   

Jedna godzina w tygodniu- zajęcia w formie pracy w grupach/parach, konwersatorium oraz zadań leksykalno-

gramatycznych. 

4. Zasoby kadrowe do realizacji programu  

Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji programu  [       ] 

w tym wolontariusze1 [       ]  

Rodzaj pracy wykonywanej przez wolontariuszy: 

Inne informacje o zasobach kadrowych w tym o kwalifikacjach osób zatrudnionych przy realizacji 

programu: 

a) nauczyciele 

b) obsługa administracyjna2 

 

 

 

                                                 
1 Wolontariuszem może być osoba, która świadoma jest swojego nieodpłatnego uczniaku w realizacji projektu; 

wolontariusz nie może być beneficjentem końcowym projektu; przy nawiązywaniu współpracy 

z wolontariuszem należy podpisać umowę o wolontariacie, w której zdefiniowany zostanie rodzaj pracy 

wykonywanej przez wolontariusza. 
2 Obsługą administracyjną projektu może zajmować się jedna osoba ze stałego personelu administracyjnego 

szkoły. Nie może być to osoba prowadząca zajęcia merytoryczne z beneficjentami końcowymi projektu 

oraz dyrekcja. 
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5. Przewidywane rezultaty  

MP45 

-dzieci aktywnie spędzają czas podczas pobytu w przedszkolu 

-potrafią prawidłowo pod względem muzycznym i interpretacyjnym śpiewać wybrane piosenki 

-członkowie chóru tworzą zgrany zespół 

-kształtują swoją wrażliwość muzyczną 

SP 26 

Kl. IC 

-większa wiara w swoje możliwości, -upór w dążeniu do celu,- wyrównanie braków w wiadomościach i 

umiejętnościach,- lepsze wyniki w nauce, - umiejętność pracy indywidualnej, -większa wiedza o 

otaczającym świecie, - usystematyzowanie zdobytej wiedzy. 

KL. IIA 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach usprawniają zaburzone funkcje, doskonalą umiejętności 

czytania, pisania i liczenia, wzbogacając język, rozwijają umiejętności praktyczne. 

KL. IIC 

Umożliwienie opanowania niezbędnych umiejętności i wiadomości programowych, rozwój 

samodzielności szkolnej, zachęcenie do pracy i utrwalania materiału, wyrabianie poczucia własnej 

wartości. 

KL. IID 

- uzyskanie dobrych/bardzo dobrych wyników w nauce 

- osiągnięcie sukcesów edukacyjnych 

- wyrównanie braków i uzupełnienie wiedzy 

KL. IIIA 

Uczniowie klas trzecich: 

- poszerzą i pogłębią wiedzę matematyczną  o zagadnienia wykraczające poza program nauczania,  

- usprawnią umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań,  

- nauczą się uważnego analizowania treści zadań, 

- poznają zasady dobrej organizacji pracy, 

- wdrożą się  do rozwiązywania różnych problemów praktycznych, 

- przygotują się do udziału w konkursach matematycznych, 

- zwiększą motywację do rozwijania swoich umiejętności, przejawiania inicjatywy i realizowania 

własnych pomysłów. 

KL. IIIB 

Konsekwentne wykonywanie ćwiczeń rozwinie umiejętności uczniów w zakresie: 

-  uczenia się,  

- zachowania,  

- rozwoju relacji społecznych. 

Ćwiczenia artystyczne wpłyną na rozwój wyobraźni i umiejętności manualnych; językowe wzbogacą zasób 

słownictwa, rozwiną umiejętność poprawnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi, a matematyczne 

udoskonalą technikę rachunkową i umiejętność analizy i rozwiązywania zadań z treścią. 
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KL. IIIC 

Zapewnienie dodatkowego wsparcia rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych i utalentowanych.  

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE 

Rozwój takich cech jak: cierpliwość, wytrwałość, odwaga. Nabycie odporności psychicznej, lepsze radzenie 

sobie ze stresem, tym samym łatwiejsza reakcja na sytuacje stresowe w szkole, domu.  

Wykształcenie umiejętności skutecznego działania pod presją, nie poddawania się w najtrudniejszej sytuacji. 

Zwiększenie wiary wśród uczniów w swoje możliwości, lepsze wyniki w nauce. 

JĘZYK ANGIELSKI   

- poszerzenie wiedzy i kompetencji uczniów 

- zwiększenie pewności siebie w praktycznym używaniu języka obcego nowożytnego 

- zwiększenie poprawności językowej 

JĘZYK ANGIELSKI   

- poszerzenie wiedzy i kompetencji uczniów 

- zwiększona śmiałość i obniżony lęk przed nieznanym (w tym przypadku język obcy) 

- zwiększona komunikatywność i poprawność językowa.  
- dobry wynik egzaminu szkoły podstawowej i gimnazjalnego z języka obcego. 

 

7. Obszar realizacji programu (teren placówki, bądź inne – jakie) 

MP 45, środowisko przedszkolne, szkolne – Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze i lokalne 

SP 26 Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze 

 

8. Wskaźnik procentowy składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110)  

 

 

 

 

 

        Podpis dyrektora szkoły: 
 
 
        …………………………... 


