
 

IPK - INDYWIDUALNY PROCES KSZTAŁCENIA - WSPÓLNYMI SIŁAMI 

W związku z realizacją projektu systemowego "Wspólnymi siłami - program 

indywidualizacji nauczania w klasach I-III" 

Dane nauczyciela realizującego zajęcia: 

1. Alicja Czarnik – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, 

2. Grażyna Łepecka – nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego,  

3. Aleksandra Odrobińska – nauczyciel logopeda, 

4. Grażyna Łepecka –  nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, 

5. Maria Pikoń–  nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego. 

6. Grażyna Szymańska - nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego 

7. Małgorzata Żurek– nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego 

 

Lp. 1.Rodzaj zajęć 2.Tytuł  zajęć Liczba 
grup 

L. 
dzieci 
K/M 

Liczba 
godzin 

realizacja 

1. Zajęcia dla dzieci ze trudnościami w 
zdobywaniu umiejętności 
matematycznych 
Metoda berdo muzyka, plastyka, 
programy koputerowe 

  
Już wiem, umiem 

 
1 

10 
4/6 

 
30 h 

 
Art.42 KN 

2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z 
zaburzeniami rozwoju mowy 

R jak ryba… 1 17 
3/14 

30 h Art.42 KN 

3. Zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów uzdolnionych ze szczególnym 
uwzględnieniem nauk matematyczno – 
przyrodniczych. 

Obserwatorium 
małego badacza 

 

1 9 
3/6 

30h Art.42 KN 

4. Zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów szczególnie uzdolnionych 
artystycznie 

Gra w kolory  Zespół 
muzyczno – 
teatralny 

1 12 
6/6 

30 h Art.42 KN 

 

Charakterystyka zajęć: 

Szkoła realizuje  podstawę programową, w której ważnym elementem jest indywidualizacja 
pracy z uczniem na zajęciach dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem pracy  
z wykorzystaniem wielorakiej inteligencji dziecka. Zadania te powinny być prowadzone   
z wykorzystaniem metod aktywnych i dostosowanych do różnych typów postrzegania świata. 
Mając na celu dostępność kształcenia i podnoszenie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej udzielanej dzieciom , szczególnie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 
należy zadbać o doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne, 
prezentacje, odpowiedni sprzęt. Baza szkoły nie jest wystarczająca , by z sukcesem prowadzić 
zajęcia ciekawe , metodami aktywnymi i wyrównujące większość deficytów edukacyjnych dzieci.  
Należy pokonać barierę stereotypów środowiskowych, by każde dziecko lubiło się uczyć i 
rozwijało swoje umiejętności na miarę możliwości i potrzeb. Szkoła pragnie doposażyć swoją 
bazę w pomoce dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji (nowoczesne pomoce 
dydaktyczne do pracy z dziećmi o szczególnych uzdolnieniach matematyczno –  przyrodniczych  
czy artystycznych) oraz w sprzęt specjalistyczny m.in. specjalistyczne oprogramowanie, pakiety 



do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady 
wymowy, dysleksja. Planowane elementy doposażenia szkoły odpowiadają rozpoznanym 
potrzebom i zaplanowanym zajęciom dodatkowym. 

Wiążą się one z przemianami społeczno-kulturowymi i wynikającą stąd potrzebą otwarcia 
szkoły na dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych i kulturowych. Ma to 
szczególne znaczenie w pierwszym etapie edukacyjnym, gdyż wtedy kształtują się u uczniów 
postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi i zdobywana jest podstawowa wiedza i 
umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach. 

Diagnozując dzieci rocznik 2004 i 2003(w roku szk. 2012/13  dzieci te będą w II i III klasie) 

można zauważyć , że część z nich- 16% ma trudności w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych w tym 70% to chłopcy(diagnoza gotowości szkolnej).Wynika to z poziomu 

wykształcenia rodziców oraz ze stereotypów środowiskowych- rodzice nie lubili matematyki , to 

i dziecko też nie będzie umiało. 

Ważnym problemem w szkole są deficyty edukacyjne dzieci młodszych dotyczące zaburzeń 

rozwoju mowy. Dokonano diagnozy dzieci urodzonych w roku 2003 i 2004. 17 dzieci obecnych 

klas pierwszych co stanowi 40% ogółu w tym 3 dziewczynki i 14 chłopców- 82% ma kłopoty 

logopedyczne.  

Niezmiernie ważną sprawą w edukacji małego dziecka jest rozwój uzdolnień szczególnie 

matematyczno –  przyrodniczych, gdzie dziecko w naturalny sposób poprzez zabawę z 

elementami muzyki, plastyki uczy się postrzegać świat przyrody, liczb, algorytmów. 

Zdiagnozowano 9 dzieci rocznik 2004 w tym 3 dziewczynki wykazujące duże zdolności 

matematyczno – przyrodnicze.  

Zdolności muzyczno – teatralne i plastyczne wykazuje 12 dzieci 12 w tym 50% 

chłopców(powstanie Gra w kolory  Zespół muzyczno – teatralny).Dzieci już w przedszkolu 

wyróżniały się ciekawością i zainteresowaniem tańcem i muzyką uczestnicząc w zajęciach 

zespołu tanecznego Knefliki. Zajęcia w zespole muzyczno teatralnym Gra w kolory  będą 

świetną okazją, by rozwinąć uzdolnienia dzieci. Wśród dzieci jest dziewczynka, która 

zajęła I miejsce w międzygminnym konkursie recytatorskim. Występy przed 

publicznością podnoszą samoocenę, uczą dobrej organizacji czasu pracy i zabawy. Dzieci 

lubią się uczyć i osiągać sukcesy. 

Projektem objęte będą wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III ,a zatem 175 dzieci (97 uczniów i 

78 uczennice). W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których 

zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania 

wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni. 

Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu 

kształcenia dzieci z klas I – III oraz zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap 

kształcenia oferty  edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej .Celem szczegółowym jest 

zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod  nauczania , 

dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy dzieciom z trudnościami matematycznymi 

i zaburzeniami w rozwoju mowy. Ważną sprawą jest również podniesienie jakości pomocy przez 

szkołę rodzicom dzieci z deficytami edukacyjnymi oraz zaangażowanie rodziców w życie szkoły. 

 


