
 

 

Rodzicu! 

W związku z realizacją projektu „Dobry start – lepsze jutro” przyjmujemy zgłoszenia na bezpłatne zajęcia mające na celu 

zmniejszenie trudności w przyswajaniu wiadomości i umiejętności szkolnych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

klas I, IV, V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów z niepełnosprawnościami (klasy I-VI). 

Jeśli Twoje dziecko: 

- jest uczniem klasy I, IV, V lub VI, lub jest uczniem z niepełnosprawnościami z klasy I-VI (wymagane orzeczenie), 

- ma trudności w przyswajaniu wiadomości i umiejętności szkolnych lub jest dzieckiem szczególnie uzdolnionym, 

to zapraszamy na zajęcia grupowe i indywidualne z specjalistami. 

Dostępne zajęcia: 

- z psychologiem, - z socjoterapeutą,   - wyrównawcze z j. polskiego, 

- z pedagogiem,  - z wczesnego wspomagania,  - wyrównawcze z matematyki, 

- z logopedą,  - z terapii integracji sensorycznej, - wyrównawcze z języka angielskiego, 

- z tyflopedagogiem, - z gimnastyki korekcyjnej 

 

Projekt „Dobry start – lepsze jutro” realizowany przez Gminę Gołdap jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2010 
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Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Zostanie również zapewniony bezpłatny dowóz uczniów w przypadku, 

gdy zajęcia będą odbywać się poza szkołą, bądź gdy będą się odbywać w szkole, ale w dni wolne od nauki szkolnej 

(sobota), bądź w inny sposób niż bezpośrednio przed/po lekcjach. 

Formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej szkoły, w pokoju nauczycielskim lub w Biurze projektu  

w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, ul. Plac Zwycięstwa 14, pokój nr 17.  

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 lutego do godziny 15.00. Zgłoszenia podpisane przez rodzica prosimy przekazać 

wychowawcy klasy bądź do pokoju nauczycielskiego. Regulamin rekrutacji dostępny na stronie internetowej szkoły,  

w pokoju nauczycielskim oraz w Biurze projektu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, ul. Plac Zwycięstwa 14, pokój nr 17. 
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Specjalne potrzeby edukacyjne – potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z: 
-  zaburzeń (np. rozwojowych, obniżonych możliwości intelektualnych, wad wymowy); 
- niepełnosprawności (np. upośledzenie umysłowe, niewidzenie i słabe widzenie, niesłyszenie i słabe słyszenie, afazja, 
niepełnosprawność ruchowa, całościowe zaburzenie rozwojowe ze spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera, 
niepełnosprawności sprzężone); 
- choroby przewlekłej; 
- niedostosowania społecznego albo zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
-  zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalno–społecznym, powstających m. in. w wyniku sytuacji kryzysowych lub 
traumatycznych; 
-  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych 
z wcześniejszym kształceniem za granicą; 
-  specyficznych trudności w uczeniu się, w tym niepowodzeń edukacyjnych; 
- zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i 
kontaktami środowiskowymi; 
-  szczególnych uzdolnień w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, 
przedsiębiorczości oraz przedmiotów zawodowych. 
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