W dniu 11.04.2012r.została zawarta umowa na dofinansowanie Projektu ”Tęczowe lekcje-szansą dla
uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Miasto Łowicz.
Dofinansowanie na realizację projektu wynosi 334 668,00 zł, w tym:
-płatność ze środków europejskich w kwocie 284 467,80zł
- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 50 200,20zł

Projekt ten polega na zorganizowaniu i prowadzeniu zajęć dodatkowych, w klasach I-III, w szkołach
podstawowych Gminy Miasto Łowicz, wynikająca z indywidualizacji pracy z uczniem w ramach zajęć
edukacyjnych, o których mowa w projekcie systemowym pn. „Tęczowe lekcje- szansą dla uczniów” z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych, realizowanego w oparciu o Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów
systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 23 kwietnia 2010 r. dla uczniów klas I-III Szkół
Podstawowych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 7 w Łowiczu, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miasto Łowicz. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację
procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich 5. szkołach podstawowych w Gminie Miasto
Łowicz, w tym wyrównywanie różnic rozwojowych, zmniejszenie dysproporcji między dziećmi,
zapewnienie każdemu dziecku realizacji I etapu edukacyjnego oferty edukacyjno-wychowawczej,
zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,
szczególnie w obszarach komunikowania się, wyobraźni i kreatywności, zdolności rozumowania,
rozwiązywania problemów, umiejętności pracy i poszukiwania, zwiększenie przyswajania wiedzy
i umiejętności, które służą rozwojowi i budowaniu świadomości siebie, rozwijanie poczucia własnej
wartości, ciekawości i niezależności emocjonalnej, zniwelowanie zaburzeń mowy, korygowanie
nieprawidłowości, które pojawiają się w rozwoju fizycznym dziecka, stworzenie warunków do
korzystania z osiągnięć nauki i techniki, poszerzenie wiedzy i świadomości rodziców nt. wspomagania
rozwoju oraz zaangażowanie ich do działania na rzecz rozwoju edukacji swoich dzieci, podniesienie
jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym oraz
zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły. Prowadzący zajęcia będzie
odpowiadał za zorganizowanie, realizację i dokumentację zajęć. Ogólna liczba godzin zajęć w 5.
szkołach podstawowych Gminy Miasto Łowicz w roku szkolnym 2012-2013 to 2.370 godzin.

