Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Pani Ewa Gerełło pragnie poinformować, że w
naszej placówce będzie realizowany nowego projekt edukacyjny:

„Interaktywnie zintegrowani”
Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1
Kształcenie i rozwój młodzieży, Poddziałanie 10.1.1.Edukacja ogólna, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Czas
realizacji : od 1 sierpnia 2019 r. – do 31 lipca 2021r.
Projekt „Interaktywnie zintegrowani” ma na celu poprawę jakości oferty edukacyjnej
w publicznych szkołach podstawowych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poprzez
realizację różnych form edukacyjnych rozwijających
i wyrównujących
kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, zajęcia o
charakterze terapeutycznym, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
poprzez doposażenie szkół w specjalistyczne narzędzia, sprzęt do pracy
terapeutycznej
i
IT
a
także
doskonalenie
zawodowe
nauczycieli.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Oferowane w ramach projektu wsparcie wynika z diagnozy potrzeb przygotowanej
przez szkoły przed opracowaniem wniosku o dofinansowanie. Grupą docelową są
uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym z powodu różnego rodzaju
zaburzeń i deficytów rozwojowych, mający trudności w spełnieniu wymagań
edukacyjnych oraz uczniowie zdolni.
Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach podnoszących umiejętności
z
zakresu ICT, języków obcych, matematyki, treningach umiejętności społecznych.
Dodatkowo zostaną doposażone szkolne gabinety specjalistyczne, pracownie
przedmiotowe i komputerowe. Bardzo ważną częścią projektu są zajęcia typu
terapeutycznego uzupełniające ofertę szkół o zajęcia rewalidacyjne, korekcyjnokompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne. Do zajęć zostanie zakupiony
specjalistyczny sprzęt do diagnostyki oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii
uczniów z zaburzeniami i deficytami. W projekcie wezmą udział również nauczyciele,
którzy uzupełnią swoją wiedzę oraz umiejętności podczas odpowiednio dobranego
programu szkoleń i kursów, w tym z zakresu TIK oraz specjalistycznego wsparcia
dzieci z zaburzeniami. Dzięki szkoleniom nauczyciele profesjonalnie wesprą swoich
uczniów w podnoszeniu przez nich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku
pracy.

Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 4:
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Przeprowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych;
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
Zajęcia rewalidacyjne indywidualne z elementami integracji sensorycznej;
Zajęcia logopedyczne z elementami terapii Tomatisa;
Zajęcia socjoterapeutyczne grupowe;
Treningi interpersonalne;
Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;
Koło matematyczne dla uczniów uzdolnionych;
Zajęcia rozwijające umiejętności językowe - język angielski;
Język polski dla obcokrajowców.
Zajęcia będą prowadzone według ustalonych harmonogramów, o których
uczestnicy będą poinformowani.
Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i jednorazowy. Prowadzona będzie
zgodnie z zasadą równości szans. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w
projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, zostaną
umieszczone na liście rezerwowej uczestników według kolejności zgłoszeń.
Osoby zakwalifikowane do projektu oraz osoby z listy rezerwowej zostaną
powiadomione o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną lub mailową.

Złożenie wymaganych dokumentów:
Rodzic/Opiekun dziecka objętego wsparciem w ramach projektu składa:
Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione DRUKOWANYMI LITERAMI
i kompletne.
➢ Formularz zgłoszeniowy (w którym niezbędne jest wpisanie aktualnego
numeru telefonu rodzica a w miejscu wykształcenie ucznia wpisujemy
BRAK);
➢ Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
➢ Zgodę na uczestnictwo dziecka w projekcie wraz z opinią dotyczącą
konieczności wsparcia dziecka w ramach projektu (Część B).
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu lub na stronie
internetowej projektu:
Agnieszka Tarczyńska-Płatek
Koordynator projektu.

