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Informacja o projekcie pt: „Dajmy warunki, by wzras tali lepsi – wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych specjalnych Powiatu Wejherowskiego” 

 

Powiat Wejherowski zakończył projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki o nazwie „Dajmy warunki, by wzrastali lepsi – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

klas I-III szkół podstawowych specjalnych Powiatu Wejherowskiego”. Zajęcia edukacyjno-

terapeutyczne trwały od września 2011r. do końca czerwca 2013r. Łączna wartość projektu wyniosła 

60.000 złotych. W ramach projektu powiat zakupił usługi edukacyjno-terapeutyczne, wynajął konia 

wraz z opiekunem oraz dokonał zakupu niezbędnych do realizacji projektu pomocy dydaktycznych.  

Projekt był realizowany w dwóch szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Wejherowski: Szkoła Podstawowa nr 7 i Szkoła Podstawowa 

Przyszpitalna, obie w SOSW nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie. 

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup                                         

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości usług edukacyjnych. Cele 

realizowano poprzez specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: hipoterapii, logopedyczne dla dzieci 

z zaburzeniami mowy, integracji sensorycznej, bajkoterapii, dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 

w czytaniu i pisaniu, w tym zagroŜonych ryzykiem dysleksji. Działaniami projektowymi objęto 74 

uczniów. 

Szkoły wzbogaciły się o cenne pomoce dydaktyczne. WyposaŜono pracownię integracji 

sensorycznej między innymi w podwiesie stalowe, trampolinę, huśtawki, helikopter, platformę 

podwieszaną, równowaŜnię, maglownicę standard, deskę rotacyjną, deskorolkę duŜą, materac 

rehabilitacyjny; w łącznej kwocie 7 439,01 zł. Do zajęć logopedycznych zakupiono oprogramowanie 

Boardmaker & SDPro o wartości 2 714,00 zł, program wspierający komunikację alternatywną do 

tworzenia tablic komunikacyjnych, planów dnia, nakładek, kart pracy. Stanowi doskonałe narzędzie 

wspomagające proces komunikacji osób niemówiących. Uczniowie szkoły przyszpitalnej ucieszyli 

się z laptopa ze słuchawkami, zestawu bajek na CD, ksiąŜek, klocków, puzzli i domina sylabowego o 

łącznej wartości 3 046,99 zł. 

W czasie dwóch lat szkolnych  zrealizowano łącznie 480 godzin zajęć terapeutycznych, w 

tym 60 godzin zajęć z bajkoterapii, 60 godzin terapii logopedycznej, 60 godzin zajęć dla dzieci ze 

specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagroŜonych dysleksją, 120 godzin zajęć 

integracji sensorycznej i 180 godzin hipoterapii. 

Efektem projektu jest poprawa wyników edukacyjnych i terapeutycznych, podniesienie 

samooceny oraz w szczególności satysfakcję i zadowolenie wychowanków i ich rodziców. 


