 UCHWAŁA NR XLI/ 290 /2006

Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 24 maja 2006 roku


w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Gminy  Ożarów „Przeszłość otworzy nam drogę w przyszłość”.


Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 b ust. 1i 2 ustawy                      z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje :




§ 1 

Przyjmuje się do realizacji program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów „Przeszłość otworzy nam drogę w przyszłość” stanowiący załącznik do uchwały.



§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów.



§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                      Załącznik Nr 1
                                                                               do uchwały Nr XLI/290 /2006
                                                                             Rady Miejskiej w Ożarowie
                                                                         z dnia 24 maja 2004 roku



Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Gminy Ożarów
„ Przeszłość otworzy nam drogę w  przyszłość”


I. Wstęp

W wyniku diagnozy środowiska lokalnego uczniów stwierdzono, że  na terenie Gminy są dzieci uzdolnione artystycznie, sportowo i edukacyjnie, które nie mają możliwości realizacji swych  zainteresowań z powodu problemów finansowych , sytuacji rodzinnej i miejsca zamieszkania. W związku z powyższym istnieje konieczność realizacji na terenie Gminy programu wyrównywania szans edukacyjnych poprzez działania rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia uczniów.
Ideą programu jest współdziałanie uczniów ze wszystkich typów szkół z terenu Gminy w zakresie realizacji hasła nadrzędnego programu.

II. Termin realizacji programu:

Od 1.06.2006r. do 31.12.2006r.

III. Adresaci programu:

Beneficjenci końcowi programu: uczniowie wszystkich typów szkół pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8  ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  ( Dz.U.Nr  64,poz.593, z późn. zm.)

IV. Cel główny programu:

Wyrównywanie szans poprzez rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów.

V. Cele szczegółowe:

- Rozwijanie zainteresowań zamiłowań i uzdolnień artystycznych, regionalnych, sportowych             
   i edukacyjnych ( językowych i  informatycznych) wśród uczniów;
- Zachęcanie uczniów do twórczej aktywności;
- Kształtowanie ucznia twórczego i o szerokich horyzontach umysłowych;
- Poznawanie, poszerzanie i propagowanie wiedzy o Gminie Ożarów;
- Promowanie Gminy na zewnątrz;
- Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w czasie pozalekcyjnym i w okresie    wakacji ;
- Umożliwienie uczniom  dostępu do różnych źródeł informacji;
- Integracja dzieci z różnych miejscowości Gminy;
- Przełamanie barier nieśmiałości wśród uczniów
- Angażowanie rodziców i społeczności lokalnej do aktywności na rzecz rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci a tym samym do wyrównywania ich szans edukacyjnych


VI. Sposoby realizacji programu:

1. Organizacja w okresie wakacji półkolonii w szkołach ( minimum 2 tygodniowych)
  a) wycieczki po okolicy  ( rajdy piesze)
  b) zbieranie materiałów z przeszłości  o regionie ( fotografie, legendy, informacje)
  c) tworzenie dokumentacji i prezentacja zbiorów na zewnątrz
  d) zajęcia w międzyszkolnych zespołach zainteresowań: 
       - muzyczno – ruchowym
       - plastycznym
       - fotograficznym
       - informatycznym
       - sportowo – rekreacyjnym
       - językowym

2. Wycieczka autokarowa do Krzemionek. 
3. Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Nowem i zapoznanie się z pracami 
    poplenerowymi studentów ASP Kraków. 
4. Działanie kół zainteresowań w okresie nauki od września do grudnia 2006r. w 
    poszczególnych szkołach.
5. Spotkanie z twórczynią ludową p. Henryką Goraj.
6. Wystawa plastyczna i fotograficzna prac uczniów.
7. Międzyszkolny Gminny Turniej Sportowy.
8. Gminny przegląd działalności zespołów zainteresowań.
9. Ufundowanie stypendium na rozwój zainteresowań i talentów dla 3 uczniów.
10. Promowanie programu w mediach lokalnych ( telewizja kablowa , gazeta „Ożarów” i poza 
      terenem Gminy.

VIII. Przewidywane efekty:

1. Uczniowie rozwiną swoje zainteresowania, zamiłowania i zdolności i wykorzystają je do   
     materiałów promujących Gminę Ożarów.
2. Utworzone zostanie archiwum wiedzy o regionie w Domu Kultury w Ożarowie
3. Uczniowie nauczą się efektywnie wykorzystywać czas wolny.
4. Uczniowie będą mogli się  odnaleźć w różnych środowiskach.
5. Uczniowie  staną się bardziej otwarci, asertywni, poznają swoje możliwości i poczucie 
     własnej wartości.
6. Uczniowie poznają miejsca w regionie, które warto zwiedzić w okresie wakacji lub czasie 
     wolnym.
7. Rodzice poznają możliwości rozwijania uzdolnień swoich dzieci i uświadomią sobie, że 
   dostęp do szkoły i nauki jest tak samo ważny, jak zapewnienie dożywiania i pomocy     
   materialnej


                                                                                                            ZAŁACZNIK NR 1

HARMONOGRAM ZAJĘC W CZASIE PÓŁKOLONII LETNICH

Tydzień w szkole

Lp.
Tematyka zajęć
Sposób realizacji
Termin realizacji
Odpowiedzialny
   Uwagi

1.
Moja miejscowość  – Moja Mała  
Ojczyzna
1.Wycieczka piesza  po okolicy – piknik  w terenie
2.Wyszukiwanie informacji o miejsco- wości w różnych źródłach: Internet, biblioteka, kronika szkolna
Poniedziałek 
2 opiekunów
Suchy prowiant

2.
Moja miejscowość w legendach i podaniach ludowych
1. Poranek legend o naszej miejscowości -prezentowanie zasłyszanych opowieści.
2.Spotkanie z miejscowym „bajarzem”.
3.Przygotowanie zbiorku opowiadań o miejscowości.

Wtorek 
2 opiekunów
Papier ksero, teczki, koszulki, długopisy, kredki, mazaki
3.
Moja miejscowość widziana oczami artysty
1.Wycieczka piesza  po okolicy –  
fotografujemy  urokliwe miejsca.

2.W pracowni komputerowej  obróbka zdjęć przygotowanie kolekcji do albumu
Środa 
j.w.
Cyfrowy aparat fot. ,tusze do drukarki (czarny i kolorowy)
4.
Moja miejscowość widziana oczami artysty
1.Plener malarski – „ Wieś kochana pędzlem malowana”
2.Zajęcia rekreacyjno sportowe

Czwartek 
j.w.
Farby artystyczne, farby do szkła, bloki, antyramy
5.
Moja wieś w wierszu i piosence
1.Przygotowanie repertuaru folklorystycznego na przegląd artystyczny. 

Piątek 
j.w.
Mikrofon, bezprzewodo-wy, magneto- fon z CD
Tydzień w MGOK, Pływalnia „Neptun”

1.
Zdrowo i aktywnie spędzamy wolny czas
1. Wyjazd na basen w Ożarowie -zajęcia rekreacyjne na basenie
Poniedziałek 
2 opiekunów ze szkół
Autokar dowożący dzieci z każdej szkoły, bilety wstępu na basen, instruktorzy nauki pływania
2.
Moja Mała Ojczyzna
2.Zajęcia w zespołach zainteresowań pod okiem instruktorów z MGOK
– koło muzyczno – ruchowe, 
- koło plastyczne
- koło fotograficzne


Wtorek – piątek 
2 opiekunów ze szkół
Instruktorzy z MGOK
Autokar,
Materiały wg zapotrzebowania MGOK, wyżywienie dla uczestników












                                                                                       

                                                                                          ZAŁĄCZNIK NR 2

RAMOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ KÓŁ ZAINTERESOWAŃ 
REALIZOWANY W OKRESIE OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2006R.

Hasło programowe:

PRZESZŁOŚĆ OTWORZY NAM DROGĘ W PRZYSZŁOŚĆ.

Lp.
Koła 
Sposób realizacji
Termin realizacji 
Odpowiedzialny 
Uwagi 
1.
Muzyczno-ruchowe
Nauka tańców regionalnych 
Nauka przyśpiewek 
Spotkania z twórcami ludowymi

1 x w tygodniu
po 2 godz.
Opiekunowie instruktor tańca z MGOK
Instruktor z MGOK 2 x w miesiącu  po 2 godz.
2.
Plastyczne
Poznawanie technik plastycznych
- gromadzenie materiałów do wystawy
- spotkanie z twórczynią ludową p. Henryką Goraj
1 x w tygodniu
po 2 godz.
Opiekunowie instruktor plastyki z MGOK
- farby ,kredki, pastele, farby do szkła, karton, bloki, antyramy
3.
Fotograficzne
Poznawanie technik fotograficznych
- obsługa aparatu cyfrowego
- nauka obróbki zdjęć z   wykorzystaniem programu komputerowego
- przygotowanie materiałów na wystawę



1 x w tygodniu
po 2 godz.
Opiekunowie  instruktor z MGOK
Aparat cyfrowy,
Tusze do drukarki,
Papier fotograficzny, antyramy
- albumy na zdjęcia
4.
Informatyczne - językowe
Poznawanie użytkowych programów komputerowych
- wykorzystanie przeglądarki internetowej 
- obsługa programu do wykonywania prezentacji multimedialnych
Przygotowanie prezentacji multimedialnej o swojej miejscowości (dwujęzycznej )
- zamieszczenie prezentacji na stronie www

1 x w tygodniu
po 2 godz.
Opiekun,
Nauczyciel informatyki,
Nauczyciel języka angielskiego
-tusze do drukarki,
-papier,
-teczki, koszulki, płyty CDRW, DVDR, DVD RW,
-ekran do prezentacji
-mazaki do białej tablicy
-program edukacyjny, komputerowy do nauki języka, obróbki cyfrowej Corel DRAW 6+ 


	


