
 

 

 

 

Szkoła Podstawowa  nr 9 w Ełku w roku szkolnym 2012/2013 nadal realizuje 
zajęcia projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 
klas I-III szkół podstawowych” ,,Każdy jest ważny”. 
 
Przypominamy projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Celem ogólnym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas 
I-III szkół podstawowych, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i 
możliwościami tych uczniów w okresie: marzec 2012 – czerwiec 2013. 
 
W roku szkolnym 2012 – 2013 zajęcia są prowadzone w  20 grupach, w 
sześciu typach zajęć. 
Do projektu po uprzednio przeprowadzonej diagnozie zostali zakwalifikowani 
uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie 
szczególnie uzdolnieni. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, a 
rodzice zadowoleni są z prowadzonych w szkole zajęć. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Poniższa tabela ilustruje   szczegółowy harmonogram  dla poszczególnych 
rodzajów zajęć w roku szkolnym 2012/2013 

 

LP. 

 

RODZAJ ZAJĘĆ 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 
PROWADZĄCEGO 

 

DZIEŃ I GODZINA 

ZAJĘĆ 

1.  

 

Zajęcia dla uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w 

czytaniu i pisaniu. 

 

 

p. Wiesława Jurewicz 

 

czwartek 

8:00 do 8:55 

13:40 do 14:25 

 

2.  

Zajęcia dla uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w 

czytaniu i pisaniu. 

 

p. Wiesława Witkowska 

 

poniedziałek 

14:30 do 15:15 

wtorek 

     12:45 do 13:30 

 

3. 

 

Zajęcia dla uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w 

czytaniu i pisaniu. 

 

 

 

p. Małgorzata Przybył 

 

Poniedziałek 

11:50 do 12:35 

Wtorek  

11:50 do 12:35 

4.  

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z 
wadami postawy 

 

 

 

p. Dorota Markowska 

 

poniedziałek 

       8:55 do 9:40 

        poniedziałek 

       13:45 do 14:30    
  



 

 

 

5. 

 

 

Zajęcia dla uczniów z trudnościami 
w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych 

 

 

 

 

p. Ewa Gronek 

 

 

 

wtorek 

11:50 do 12:35 

 

6. Zajęcia dla uczniów z trudnościami 
w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych 

 

 

 

 

 

p. Jolanta Gromada 

 

 

 

czwartek 

12:50 do 13:35 

7. Zajęcia dla uczniów z trudnościami 
w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych 

 

 

 

 

 

 

p. Agnieszka 
Sierzputowska 

 

 

środa 

9:50 do 10:35 

8.  

Zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów 

szczególnie uzdolnionych ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk 

matematyczno-przyrodniczych 

 

 

 

p. Joanna Kotarska 

 

piątek 

12:50 do 13:35 

 

9 

 

Zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów 

szczególnie uzdolnionych ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk 

matematyczno-przyrodniczych 

 

 

p. Ewa Gronek 

 

poniedziałek 

11:50 do 12:35 



 

10 

 

Zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów 

szczególnie uzdolnionych ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk 

matematyczno-przyrodniczych 

 

 

 

p. Agnieszka 
Sierzputowska 

 

 

środa 

8:55 do 9:40 

11 Zajęcia logopedyczne dla uczniów z 
zaburzeniami rozwoju mowy 

 

 

p. Joanna Szkatuła 

wtorek 

11:50 do 12:50 

poniedziałek 

11:50 do 12:50 

 

12 Zajęcia socjoterapeutyczne i 
psychoedukacyjne dla dzieci z 

zaburzeniami komunikacji 
społecznych. 

 

p. Sylwia Dominik 

wtorek 

11:50 do 12:50 

Środa 

11:50 do 12:50 

 

13 Zajęcia socjoterapeutyczne i 
psychoedukacyjne dla dzieci z 

zaburzeniami komunikacji 
społecznych. 

  

p.Ewa Gronek 

poniedziałek 

12:50 do 13:50 

piątek 

12:50 do 13:50 

W trakcie realizacji projektu ,, Każdy jest ważny” szkoła pozyskała nowe 
pomoce dydaktyczne, które pozwalają na uatrakcyjnienie prowadzonych 
zajęć.  

Koordynatorzy Projektu ,, Każdy jest ważny” 

 mgr Sylwia Dominik, 

mgr Wiesława Witkowska 

 

 Odwiedź nas w  galerii  zdjęć. 
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