
RAOA SrvfiilY LEONCII{
uł. Partyfantó''v 3, 05.155 Leoncin

UCHWAŁA NR xXXvI/ 1,64 l 12

RADY GMINY LEONCIN

z dnia 25 lipca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Społecznego

Na podstawie art. 18 ust. I w związku z art,7 ust. l pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym

ustawy zdnia8marca 1990r. (tekstjedno|ityDz.U' z 2001r.Nr l42 poz.I59Izpoźn.zm.)

Rada Gminy Leoncin uchwala co następuje:

$ 1. Zatwięrdza się projekt pn. ',Indywtdualizacja.procesu nauczarńa i wychowania uczniów

klas I-III w gminie Leoncin _ Z wiedzą za pan brat'' w ramach Programu operacyjnego

Kapitał Ludzki f007-2013. Priorytetu IX ,$ozwój wykształcerria i korrrpeterreji

w regionach,,, DziaŁanię 9'1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty'' Poddziałanie 9,| 2

,'Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Z Erup o utrudnionym dostępie do edukacji

oraz zmniejszanie rÓinic w jakości usług edukacyjnych'' w brzmieniu, ktory stanowi

załączntk do niniejszej uchwały.

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leoncin.

$ 3. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.

Przewodniczac

Arkadiusz



Załącz:tk

do UchwĄ )C{X!IIll64l12

Rady Gminy Leoncin

z drua25lipca2012 r.

WNIOSEK APLIKACYJNY PROJEKTU PN.,,INDYWIDU ALTZACJA PROCESU

NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIOW KLAS l.il W GMIME LEONCIN - Z

WIEDZĄ ZA PA}{ BRAT''



KOP#A

I{APITAI I.UDZKI
N&RODOWA $RATEC'A SFltl\r06cl

Wniosek o dofinansowanie projektu
PRoGRAM oPERAGYJNY KAPITAŁ LUDZKI

lnformacie wvpełniane przez instvtucie przvimuiaca wniosek
Data przviecia wnlosku:
lumer kancelaryiny wnlosku:
tlumer wniosku w Kraiowvm Svstemie Inlormatvcznvm:
lmie i nazwisko osobv przvimuiacei wniosek:

GM łHjrłJ N ! l
I  I  f \ ,  t - 'L-"vrr\lL d rv

' )

i'-)

I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer I nazwa PrioMetu: X. Rozwói wykształcenia i kompetencii w reoionach

1.2 Numer i nazwa Dzialania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usłuo edukacvinvch świadczonvch w svstemie oświatv

|.3 Numer i nazwa Poddzlałanla:
).1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
Jostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
rdukacvinvch

l.4 Wolewództwo: nazowieckie
l.5 lnstytucja' w które| wnlosek zostanle
ilożonv: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

1.6 Numer konkursu: 1lPOKUg.1.2t2012

1.7 Tytul projektu: |ndywidua|izacja procesu nauczania i wychowania uczniów k|as |-ll| w
ominie Leoncin - Zwiedza za pan brat

t.8 Okres reallzaci! prolektu: )d 03.09.2012 Do 28.06.2013

|.9 obszar realizac|l pĘektu: (cała Polska'
roiewództwo, powiat, gmlna)

Województwo: Mazowieckie
Powiat: Powiat nowodworski
Gmina: Leoncin

l.10 Wyodrębn|ony pro|ekt współpracy
ronadnarodowei: ! lE

11 Prolekt lnnowacyiny: {tE
1.12 Prolekt z komponentem
ronadnarodowvm: ! tE

II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)
I Nazwa prolektodawcy: imina Leoncin

1.2 Status Drawnv: vsoó|nota samorzadowa - omina
2.3 NIP: (PL) '31 1666399
I.4 REGON: tl3270471

Suma kontrolna: D4D5-98E8-5538-07D6 WersjaGeneratora: 7.5 wersjapublikacji: 7.5.2



1.5 Adres sledziby:

lJlica:
\r domu:
!r lokalu:
Viejscowośó:
(od pocztowy:
Ielefon:
Fax:

Pańyzantów
3

Leoncin
05-1 55
22-785-65-82
22-785-66-00

!.6 Osoba/y uprawnlona/e do podejmowania
|eavzii wiałanveh w ImlenIlr nroieklodawev: \dam Mirosław Krawczak - Wójt Gminy

!.7 osoba do kontaktów roboczvch: \leksandra Sokolik
!.7.1 Numer telefonu: |2-7A5-65-82 wew.'t6
1.7.2 Adres oocztv elektronicznei: ro.leoncin@tlen.pl
!.7.3 Numer faksu: r2-785-66-00
I 7 4 Adrcc' ll' Pańvzantów 3. 05-155 Leoncin
!.8 Pańnerzv: {tE

f l

()

Suma kontrolna: D4D5-98E8-5538-07D0 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji: 7.5.2 2



III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
20 000 znakÓw)

I UzlsadnlenL pobzaby rrdlzacjl | cale prolektu

1. Uzasadn! poĘ6bę tgalizaoji P.o]e|du
2' Wśl ż c3| g| wny ofaz c6|6 sf.fegÓłowo p|ol łdu
3' okrEś' 9 |aki .posÓb mier'ona Ędd. rca||zada ce|'ił (Ę|'] wt|Gźn|kl pom|aru co|Ów)
4' ok'66| tvai1o6ć Ó.cną m| blkE (st'n wyl.dowy ploig|dJ) i vatffć dooe|ovą w.k''n|ka (KÓrgl osiĘgnięc]o bĘdz|o uznano za zrsa|lzoranl. danogo elu)
5'okroś|,wja|d5Po.Óbinala|ddPsta;nj9@.eĘdąw!k.źnlk|Ea|Ead|poszczggÓ|nyd|c6|Ów{rb|źnrołsly1i|adi/PożFt'n|adanych!bpomiars!ka'n|kaoeęd|Mść

1'1 Użs.'dn|en|. potż.byrB.tlzacl| plol.kt'r

i. Wskeź PEb|em' na |dory odpoM.dź st'nowl c6| g[Ówny poieknJ
z.pzoosirwoplssytuacjipbLbmow6l'doktÓEiodnos|!|ęptol3ld(2UM9lędni6niemśyluacl|kobietimęźcurŹn),Ufg|ędniajqpdanoś|atysŹno

3- PŻ6ds|aw dośĘPE ddo Blalystycfne Uzeadn|aląc co| glt'wt'y poieKu
4' Ę|sz ','Pływ. i.ld E.|iacja ploloKu może nieć na podm|oty |nne nż grupa &ce|owa

w gmin|. Leoncin (woj. mazowisck|6' powiat nowodwotskl) fnajduią się 3 pub|iczne ś2koły podśawowg, w ktÓrych w roku szko|nym 2fi za1 3 kszlałci śię Ędz|e w k|a9ach
|.||i88 uczennic i7b uczniÓw (tąlznie 166 dzigd). w szko|e @slawowa|w Lgonc|nie będą 2 klasy |l|,2 klasy l|i2 k|asy | (łącŹn|e '|04 dzieci;54 dziewczynki i5ro ch|o@w).
W szkole podstawovJel |v Głusi<u ęozie po panć; uasie |', k;żdym foczn|ku (łącznie 49 dŹ|ec|' 29 &ieY,czynki i 20 ch|opcÓw), podobnie w śfkole podśav,o el w GÓ*ach . po

iednej k|a;i6 w każdy; rocznitu 1iącznie łs ozieci, 5 df|6wczynek i 8 chłopcÓw). We wszyslkich tlz6ch szkoł.ach wpowadzone.:9stały'standardy.|, || i ||| okrgś|one w
zasaija.*| przygobwan|a I rea|izai|ii rozticzan|a proiek6w sFlgmoo$lych w zakeJ indywidua||facj' nauczania'... aulolstwa |nsMuqi zar.ądzająpej PoKL.
iv totu ,""l.i.aiii po"'"'"gÓ|nych śanda'dÓw oriz i wyniku prŻeprowadzonych w powyższych szkołach I k|asach badan i ana|if zdiaonozowane zostały poniźsŹe plob|ćmy'

roania zosa! izeprow-ad;no w |ś/vielniu i maiu 2o1 2 lokJ przez z$po|y naucfyc|eli funkcjonulących w szkołach. w sfko|e podstBwowej w Leoncinig zd|agnozowano 30
i;l '" 

"p."lii'ny''I 
truonościamiw czylan|u ipisaniu, w ty, także zagrożonych dys|eksiąco stanowl 28'85% wszysd{ch ucfnlÓu 30 dzieci z trudnościami V/ zdobywaniu

[ięili"l- i a ;'"hiża'ssx og'au), łi a.i""iz zjbuzeniami rozwo|u m6wy (3.9;a2.} ogÓłu), a5 dzieciz wadam|postawy (fl3,27% o!Ó|U) i3 dzioc| z zabuzona
n.jiu":ą 

"pol"cfnł 
o'"' po'm azieci &czigÓlnie uzoo|nionych (matomatycznle i poioniśtycaie) co stanovYi po 1 9'23% og6łu dzi ci $l lo| sfko|e. W szko|e pods|awowel w

:n złialnozowano 8 d)Iec| fe specyficz;yd rudnościami wcfytan|u'| pisaniu, w tym taldć zagrcżonych dys]eksją (61'$% ogÓ|u), 6 dfieci f zabuŻeniam| rozwoiu
(46,15i. o9Ó|), l3 dziec|z wad;mi'pośtir9y (76,92% ogtiłu), 5 dz|6ci s'zczeqÓlnio uzdo|nionych ( ufycznie i phstycznie; 3a,45% ogÓłu| w sfl(o|e pod6tawoweiw

'siu''aLgno'Ń.i;o 1r o'Iectze specyi. trudn śłamiw c'taniu i p|san|u. w tym takź6 zaorcżorrych ryfykl m ąs|eksji (ź2l5%J, '|0 dzjeci z tludnościami w Źdobwaniu
ieił""s"l..J"'arv-''y"r' (mJl* ogÓfu), 12 dz|eciz zabu'rzen|aml rozwoju mowy |24,49%|'6 dzig.| ffabu|zeniami kom!'nlkacii społeczng| (16,33,J6), 30 df]6c|z wadami

(50,85%), 11 dzieci szczegÓ|niJuzdolnionych matematycznie (22,4i%). W kontekście WyrÓWnywania szans edukacyjnych uczniÓW i uczennic niezwykle Ważne jest

Wanie Wiedzy o rÓWności jzans kobiet i męzczyzn, co W przysziości skutkowaÓ będzie eliminacja stereotypowego myślenia w podejściu do wyboru drogi zawodowej.

t"; tyd'6t"";dyż Ńiilł 
"y"iępowanli 

w.najn*oosiyc-n hlach nauki 6tgleoiypÓw zo wzg|ędu na pteć' stanow||ednąz ba or lÓwności'i ma islotny !łp|yw na
zenie.segtegacjipilziomaj I p|onoivefna ryntu praćy pod iątem płci' Rea|izac|a pioieKu będzie.miała wpływ na lodzicÓw uczniÓw.ol]!y9!]:!:1'c-':.Tf9!'1=

ie ich w mierzenie efektÓw prowadźonycn o'iłin projektowych'Poza tym projekt przyczyni sĘ do podniesienia jakości pomocy udzie|anej przez szko|ę rodzicom

n a l w szkołach



')

3.1.2 Cel g|Ówny pro|ektu Wskaźnlk pomiaru ce|u
Wartość obecna

wskaźnlka
Wartość docelowa

wskaźnika Ź;ridlo weryfikacjl/pozyskania danych do

K M o K M o
/VyrÓwnanie szans edukacyjnych
)oprzez indywiduaIizację procesu

Liczba szkÓł podstawowych' w
ktÓrych zostanie zrea|izowany
oroiekt.

0 0 0 0 0 3
nformacje przekazane przez dyrektorÓw szkÓł
)odstawowych dotyczące postępu rea|izacji projektu ;
romiar:2 razv w trakcie proiektu - mid term i ex post)

rfertę zaięć dodatkowych w szkołach
rodstawowych w Gminie Leoncin

Liczba uczniÓMuczennic objęta
wsparciem w ramach projektu. 0 0 0 88 78 '166

nformacje zagregowane pzez dyrektorÓw szkÓł
lodstawowych, pzekazane po zako czeniu realizacii
)roiektu

3.1.3 Cele szczegołowe proiektu Wskaźnik pomiaru celu
Wartość obecna

wskaźnIka
Wartość docelowa

wskaźnika
fridlo werytikacll/pozyskania danych do
pomlaru wskaźnika oraz częstot|iwość

K M o K M o pomlaru

Zapewnienie każdemu dziecku' obiętemu
usparciem w ramach projektu, oferty
:du kacyjno.wychowawczo.prof iIakĘcznej'
lgodnej z jego indywidualnymi potzebami
moż|iwościami edukacyjnymi i
ozwojowymi, w okresie do ko ca realizacii
)roiektu

Liczba dzieci' ktÓre uczestniczyły w
zap|anowanych w pĄekcie
zajęciach dydaktycznych

0 U 0 81 77 158

isty obecności. Popzez osiągnięcie zap|anowanego
rskaźnika rozumie się udział dzieci z k|as |.||l szkÓł
rodstawowych z gminy Leoncin w co najmniei 60%
zajęć (dzieci zakwa|ifikowanych po diagnozie do
lczestnictwa w zajęciach w projekcie);weryfikacja na
rieząco'

stwoęenie warunkÓw w szkołach objętych
łsparciem umoż|iwiających i
rvspomagających indywidua|ną pracę
rauczyciela z uczniem poprzez
1oposaŹenie bazy dydakĘcznej szkÓł w
riezbedne materiałv dvdaktvczne'

Liczba szkÓt' ktÓre doposażyły
swoją bazę dydaktyczną 0 0 n 0 0 ą

ŹrÓdło: dane własne; sposÓb pomiaru: faktury'
rachunki, protokoły odbioru, potwierdzaiące dokonanie
zakupu materiałÓw dydaktycznych pomiaru: min. raz na
semestr

ZminimaIizowanie specyficznych trudności
w uczeniu się u 50% uczniÓw z k|as |.|ll
szkoł podstawowych w Gminie Leoncin' w
wyniku rea|izacji projektu dotyczącego
indywidualizacji

Liczba uczniÓw i uczennic, u ktÓrych
złagodzone zostaly zidentyfikowane
bariery w dostępie do edukacji

0 0 0 41 39 80

lna|iza zapisÓw w dziennikach Iekcyjnych . na bieiżąco;
ozmowy z wychowawcami k|as l.||| - na bieżąco;
rna|iza zapisÓw dziennikÓw prowadzonych pzez
ledagoga szkolnego . raz na kwartał; opinie
rracownikÓw poradni pedagogiczno .
rsycho|ogicznych . na początki i na koricu proiektu;
rnkieta prowadzona wśrÓd rodzicÓw uczniÓw objęĘch
łsparciem' w trakcie spotka z wychowawca k|asy .

az na kwartał

-iczba dzieci' u ktÓrych
zaobsenvowano poprawę efektÓw
<ształcenia

n 0 0 41 39 80

rna|iza wynikÓw testÓw sprawdzaiących
lvewnętrznych, zrea|izowanych po zako czeniu
.ldzielania wsparcia. Testy zostaną przeprowadzone
lwa razy w trakcie trwania projektu;w połowie i na
zako czenie'; ana|iza zapisÓw w dziennikach
ekcvinvch - na bieżaco

enie dostępności wsparcia i
psychologiczno - pedagogicznej
ej dzieciom, w szczegÓ|ności
r o specjalnych potzebach

Liczba dzieci, ktÓre zostały objęte
wsparciem ipomocą
psycho|ogiczno - pedagogiczną

0 0 0 81 77 158 sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji;
częstotliwość: co na|mniej raz w stosunku do każdego
ucznia' ktÓry został obięty wsparciem psycho|ogiczno .
pedagogicznym w ramach Projektu

Suma kontrolna: D4D5-98E8-5538-O7DO Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji: 7.5.2



w szkołach podstawowych w

Grupy docolowo (n|c dotycży pro|gktÓY' |nlo.m.cylnych I b.d.Y'cżfch, w |dÓrych n|. |.3t udzte|lno bożpoćEdn|. w3parc|e d|. o!Ób)

i ' s!.Ęl(sryzu| o8o!y |/fub |n6wqe. hÓro zo t'ną ohięb wsparcbm z punkn] sidenh istobyd| d|a poloKu cech (Ę. Yrl.t, 3tafus załldowy! wyl.śztatcgn|s' Pł.c'2. t',zasadnl wytÓr gruPy d@elofgi' |dÓta ob]ęla 2o6tanb wlloft'am
3'opl9!PosÓbr.kUiac||ucz..hI|vu.Źo5hicz.kodno.fąc!iędoplanUr.|otac|t,proc6dur6knnacyins|,dodatlo*6!onsborofafkata|ogupr2a]r2yśly

Uw,g|ędnl6n|.m p.&idu KM)
4.oPi!zPo||z6by'ban.|y|oczołdwan|aUegstnikÓwucz.shŁY3kProi9l@ot!żpodajwlatygodn.źdhPozysln|a&nydlo!ka|izain!3lgsowan|apot.nqalhuE

planov.rrytn wspardsm prol.ldovryn

objęci zostaną uczniowie i uczennice k|as l.||| pub|icznych szkoł podstawowych w Gminie Leoncin (vroj. mazowieckie, powiat nowodworski) , |o znaczy 166 dzieci (88
i 78 chłopcÓw). W poszczegÓ|nych zajęciach specja|istycznych wezmą udział te dzieci, u ktÓrych zdiagnozowano okreś|one prob|emy (kryterium rekrutacji). Każdy

iJczg.tnikÓw zostanie dodatkowo obję|y wspardem p6ycho|ogiczno - pedagolicznym (w mach działali śzko|nych podagogÓw). DobÓr dzieci do ucześnictwa w prcjekcie
dokonany w oparciu o przeprowadzoną we wszystkich trzech szkołach diagnozę. Diagnoza sytuacji tv szkołach została przeprowadzona przez zespoły nauczycie|i

się z wychowawcÓw k|as l-|||, pedagoga szko|nego z uwzg|ędnieniem dostępnych opinii |ekarskichi, funkcjonujące w szkołach w ce|u zaspokajania indywidua|nych
ucznia w obszarze edukacji i wychowania. Diagnoza obejmowała obserwacje uczniÓw do ktÓrych w rcku szkolnym 201212013 będzie kierowany projekt: na zajęciach

' poza|ekcyjnych, wycieczkach, uroczystościach szko|nych, na korytarzu, w czasie przerw. Poza tym badania obejmowany rÓwnież:ana|iza osiągnięć uczniÓw,
dokumentacji wychowawcy, analiza dokumentacji pedagoga szkolnego oraz informacji dostarczonych przez pracownikÓw PPP, diagnozy przedszko|ne,rozmowy z

nlami i lodzicaml dzisci' |CÓr6 Ędą ucf sh|czyły w proiokcie' wyn|k| d|agnozy wykazały'iź niezbędne jest przeprowadzsnis specja|istycfnych zalęć, wspomagających
szkoły w zakesle indywidua'izacji nauczania lwychowan|a ucżniÓw klas |.ll| szkÓł podslawo|vych' WybÓt glupy doca|owej zB|ał podyk|owany śzcżegÓlnym chalaklerem

, w ramach kÓrych wspierana jest idea indywidua|izacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach ed.|ecyjnych. WśrÓd uczniÓw wskazanych we wnioskach ze szkÓł
iny Leoncin 49 dzieci ma lrudnoćciw czytaniu i płsaniu' 40 dzl6c| ma trudnośc|w fdobywan|u wjedzy matematyczn i, 59 dzigci ma zaburzen|a rozwoiu molvy' 86 dzi ci ma

postawy,31 dziscijeśt 6zcf6gÓ|nie Ufdoln|onych mate atycznis, 20 dzigcijest sfcz6gÓ|nl9 ufdo|nionych po|onistycznie, 5 dziecijgst śzcfegÓ|nie uzdo|nlonych
cfnieimuzyczniE,11df|Ec|mazabUEenIawkomuniłacj|śpołocznej.opisanepoMlyżoiprob!emyslanoh.ląistotnąbarioręwda|sŹymozwoludzieciiosiąganiupgzni

szKo|nycn' w zw|ązKu z celem wyeliminowani

'1 liczba EFS w ramach i ich status

Status uczestnlka
Llczba osÓb

K M o
Bezrobotnl 0 0 0

ru tvm osobv dłuootrwa|e bezrobotne 0 0 0

Osobv nieaktvwne zawodowo 88 78 166

r tvm osobv uczace |ub kształcace sie 88 78 166

Zatrudnlenl 0 0 0

ry tvm rolnicv 0 0 0

,v tvm samozatrudnieni 0 0 0

Suma kontrolna: D4D5-98E8-5538-07D6 Wersja Generatora: 7.5 wersja publikacji: 7.5.2



)

/v tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach 0 0 0

iv tvm zatrudnieni w małvch orzedsiebiorstwach 0 0 0
^, tym zatrudnieni w średnich przedsiebiorstwach 0 0 0

^, tvm zatrudnieni w dużvch orzedsiebiorstwach 0 0 0

ł tvm zatrudnieni w administracii oub|icznei 0 0 0
ł tvm zatrudnieni w oroanizaciach oozarzadowvch 0 0 0
0gÓłem 88 78 166

r tvm osobv należace do mnieiszości narodowvch i etnicznvch 0 0 0
il tvm mioranci 0 0 0
ł tvm osobv nieoełnosorawne 0 0 0
ł tvm osobv z terenÓw wieiskich 88 78 166

Przedsiebiorstwa obiete wsoarciem Liczba

Mikroprzedsiębiorstwa 0

Małe przedsiębiorstwa 0

Średnie przedsiebiorstwa 0

Duże przedsiebiorstwa 0

3.3Zadanla

1 ' Pzypoządkuj poszczegÓlne zadania do danego celu szczegÓłowego, do ktÓrego osiągnięcia pzyczyni się rea|izacja danego zadania
2. opisz zadania podeimowane w projekcie, zgodnie z chrono|ogią zada wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem
3. opisz produkty, ktÓre będą wytwoęone w ramach rea|izacji zada

Nr Nazwa zadanla
SzczegÓlowy opls zadanla l produktÓw' ktÓre będą

wytworzone w ramach lego realizacji
Ce| szczegÓłowy proJektu

I Doposażenie bazy dydaktycznej szkoł podstawowych w
gminie Leoncin

Wyposażenie w materiały dydaktyczne sa|, w ktÓrych przeprcrrvadzone
zostaną zajęcia z uczniami i uczennicami k|as |.||| szkÓł podsawowych w
gminie Leoncin będzie zgodne z potzebami uczniÓw i uczenr"ic tych szkÓł.
Pozycje 1 .27 zbudżetu szczegÓłowego dotyczą doposażenia szkoły
podstawowe| w GÓrkach, pozycje nr 28 . 47 dotyczą doposażenia szkoly
podstawowej w Leoncinie, pozycje nr 48 . 67 dotyczą doposdenia szkoły
podstawowej w Głusku.

stworzenie warunkÓw w szkotach obiętych
wsparciem umoż|iwiających i wspomagających
indywidua|ną pracę nauczycie|a z uczniem
poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkÓł w
niezbędne materiały dydaktyczne.

2 Zajęcia dodatkowe rea|izowane w szkołach podstawowych
w gminie Leoncin

Szkoly podstawowe z gminy Leoncin zrea|izujązaia'1ęcia dodattowe,
wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, na pocstawie
opracowanych pzez zespoły nauczycie|i lzech szkoł programÓw
indywidualizacji.
1. Zajęcia d|a dzieci ze specyficznymi trudnościami w czlanil i pisaniu, w
tym także zagrożonych dysleksją. łącznie 224 godz, |ekcyjnyrh w roku

Zapewnienie każdemu dziecku, objętemu
wsparciem w ramach proiektu, oferty
edukacyjno-wychowawczo-prof ilaktycznej,
zgodnej z jego indywidualnymi potzebami i
moż|iwościami edukacyjnymi i rozwojowymi' w
okresie do ko ca realizacji proiektu
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szkolnym 201212013
-SP Leoncin: 128 godz., 4 grupy, łącznie 30 dzieci
-SP Głusk: 64 godz.' 2 grupy, Ęznie 11 dzieci
.SP GÓrki: 32 godz.,1 grupa, łącznie 8 dzieci

Zminima|izowanie specy|icznych trudności w
uczeniu się u 50% uczniÓw z klas |-||| szkÓł
podstawowych w Gminie Leoncin, w wyniku
rea|izacji projektu dotyczącego indywidua|izacii

. .  4q,ę9|q u|ą u4.9U| 4 uugl|g!U|d|l|| W .uuuywdr|lu ur l||eJęl l loscl

matematycznych . łącznie 192 godz. |ekcyjnych w roku szko|nym
2012t2013
.SP Leoncin: 1 28 godz., 4 grupy' łącznie 30 dzieci
-SP Głusk:64 godz., 2 grupy: łącznie 10 dzieci
3. Zajęcia |ogopedyczne d|a dzieci z zabuzeniami rozwoju mowy. łącznie
512 godzin zegarowych w roku szkolnym 2UA2O13
.SP Leoncin: 352 godz., 1.| grup' łącznie 41 dzieci
.SP Głusk: 96 godz., 3 grupy, 12 dzieci
-SP GÓrki: 64 godz., 2 grupy,6 dzieci
4. ZĄęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne d|a dzieci z
zabuzeniami komunikacji społeczne|: łącznie 64 godziny zegarowe, w roku
szkolnym 2012t2O13
-SP Leoncin, łącznie 32 godziny, 1 grupa, 3 dzieci
.SP Głusk' łącznie 32 godziny, 1 grupa, 8 dzieci
5. Gimnastyka korekcyjna d|a dzieci z wadami postawy: łącznie 256 godzin
f ekcyjnych, w roku szkolnym 2O1 f2013
.SP Leoncin: 128 godzin, 4 grupy, łącznie 45 dzieci
-SP Głusk: 96 godzin, 3 grupy' łącznie 30 dzieci
.SP GÓrki:32 godziny, 1 grupa, łącznie 13 dzieci
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniÓw szczegÓ|nie uzdo|nionych
(muzyczne, p|astyczne, matematyczne i po|onistyczne): łącznie 288 godzin
lekcyjnych, w roku szkolnym 2O12/2013
. SP GÓrki' zajęcia p|astyczne i muzyczne, 32 godziny, .| grupa, łącznie 5
dzieci
. SP Głusk' zaięcia matematyczne; 64 godziny, 2 grupy, łącznie 11 dzieci
. SP Leoncin, zajęcia matematyczne i po|onistyczne; 192 godziny, 6 grup,
łącznie 40 dzieci

Zwiększenie dostępności wsparcia i pomocy
psychologiczno - pedagogicznej udzielanej
dzieciom, w szczegÓlności dzieciom o
specjalnych potrzebach edukacyjnych w
szkołach podstawowych w gminie Leoncin' w
okresie realizacji prolektu.

3 WSPÓŁPRAoA PoNADNARoDoWA

4 zARzĄDzAN|E PRoJEKTEM Opis w punkcie 3.7

Ryzyko nieos|ągnięc|aza|oże(l pro|ektu (dotycry pro|ektÓw' ktÓrych wnioskowana kwota dofinansowanla jest rÓwna albo przekracza 2 mln zł)

1. Zidentyfikuj sytuacje' ktÓrych wystąpienie utrudni |ub uniemoż|iwi osiągnięcie ce|Ów szczegołowych projektu |ub wskaŹnikorv pomiaru ce|Ów
2. Wskaż sposÓb identyfikacji wyslącienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka)
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I

3.5oddzlaływanle pro|ektu

1. opisz' w jaki sposÓb osiągnięcie ce|u głÓwnego projektu plzyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efel(Ów rea|izacji Priorytetu Po KL
2. opisz wartość dodaną proiektu

Oczeklwany etekt reallzacjl PO KL opls wpływu real|zacJl celu g|Ównego pro|ektu l planowanych do osiągnięcla w |ego ramach wskaźnikÓw na
oslqgnlęcle oczekiwanego efektu real|zac|l Prlorytetu Po KL

/drożenie przez70Yo szkÓł podstawowych w każdym
flojewÓdztwie projektÓw dotyczących indywidualizacji
lauczania.

Rea|izacja projektu, ktÓrego ce|em jest wsparcie indywidua|nego rozwoju uczniÓW k|as |.|ll szkÓł podstawowych
funkcjonujących w gminie Leoncin wpisuje się w okreś|ony d|a Priorytetu |X efekt rea|izacji.
WARTOSC DODANA:
. 3 szkoły podstawowe, ktÓre zrea|izowały programy procesu indywidua|izacji nauczania i wychowania uczniÓw klas |-|lI
W ramach projektu na terenie gminy Leoncin. Projekt bez wsparcia z EFS nie mÓgłby zostaÓ zrea|izowany W najb|iższym
roku szkolnym;
. wzrost stopnia świadomości wśrÓd dzieci w zakresie rÓwności płci;
. w zwią.zku z rea|izacjąprojektu dyrektorzy i pracownicy szkoł uzyskają wiedzę na temat jednego z działa Po KL i
projektu.
'przefamanie rutyny przez nauczycieli poprzez rozwijanie swoich kompetencji kluczowych-podniesienie świadomości rodzicÓw na temat prob|emÓw i po|rzeb swoich dzieci

Potenc|ał | doświadczen|e projektodawcy

1' opisz doświadczenie projektodawcy/partnerÓw w rea|izacji podanych pzedsięwzięćipro|ektÓw
2' Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy pĘektodawcy/partnerÓw do rea|izacji projektu

Gminy Leoncin w realizacji projektÓw:Rea|izacja projektu systemowego w ramach Priorytetu Vl| - Promocja integracji spo|ecznej _ Działanie 7.1. RozwÓj i
ienie aktywnej integracji - Poddziałanie 7.1 .1 . RozwÓj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - łączna kwota projektu 270 o00 zł;

projektu Partnerstwo w Wid|ach Trzech Rzek w ramach |nicjatywy WspÓ|notowej EQUAL wspÓłfinansowanego z EFS . kwota projektu 91 980 zł, czas rea|izacji:2005
2008; zadanlo l.al|2owan6 z6 środkÓw kaiowych w ramach samor.ądovvogo wspalcia Bozwoju Mazowsza Komponenl D .Budowa wodociągu gminnego Nowe Glocha|e''

lącfna kvvotę 1 70 0o0 '; w Emach Kompononttl c .Modelnizac|a nawieżchni drcgi g innej Nowa Ma|a wioś . Nowg Gniawniewico na łączną lNolę 200 000 zł; w Bmach
B ,'Remont Zespo|u SzkÓł w Leoncinie wymiana posadzek w sa|ach |ekcyjnych i korytazu na łączną kwolę 109 800 zł; Zadanie rea|izowane ze środkÓw krajowych

ramach samorŹądowBgo wsparcia Rozwoju Mazowsza Komponem B oświata - wyposaźgnio p|acÓw zabaw i kla6 .0" plz y zespo|e szkÓł w Lsonc|n|e' Glusku z siedzibą w
Grocha|ach oraz GÓrkach na łączną kwotę 76 386 zł; Zadanie rea|izowane w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet |X . rozwÓj wykszta|cenia i

w regionie - Działanie 9.1 WyrÓwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt
przez Gminę w partnerstwie ze Stowarzyszeniem D|a WspÓ|nego Dobra w Leoncinie orazZespÓł SzkÓł w Leoncinie. Przedmiotem projektu jest uruchomienie

Przedszko|nego ''Anu|ka', - pozyskane środki 869 175 zł; Budowa komp|eksu sportowego ''Moje boisko - or|ik 2012" _ całkowity koszt operacji 1 429 424,79 zł;
Leoncin w 2011 r. :18 452 91 1,  35 PLN
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7 Opla rpooobu rrraqdanh prolaklern

t. oPlsz' w lald 3p$Ób Fololt Ę(ts]6 z!|ż ądz6ny (z U'/y'ględniei.n zasaĄ $no6d szam |(.dst I nęż.uIŹn)
2. od.z' iakr. z.P|.of8 !..łnlożI. oraz ts](a ka(|ta zaar!'żow,n. Ędą w Fdżao]ę Fo]sk'u (w!t ż o oly/slan. klG w ploit|qje i ich ni.zbedre kompeleniB)
3. Użasadnii 'yh& Pa nc w Fo].|du oożs|| dotytuy)
.. oPjsz to|ę Pann. ' (zdanla' z! |dÓl! odpow!.&|a|lry Ęd'6 kaźdy ż pafu6r&') |Ub lnnych |nstyfuc|| zaaĘażo*anydl w pmieh (jsb|i doty.fy)
5.opbz'rtonan|oktÓrÓza.'aroa||foyanychwtanachpolottubędzlaz|.can.|nnympodn|olom|uz5!5dnijz|.cani9ra|l2aol|fadan(wp|zypadkulgdywynan|9zada

tla|lzo{,anyc w r't@h FojeKu będzb z|ecan. lnnyn Pc'dm|oi'm)
6' oPisz eidanb' |akie będą ptowa&on. w c.|u mon[onngu pro|6|du I iego ucŹls|nikćw

zarządfaniem Prcjektem zajm|e s|ę koodynalol projektu' k6r.go wspiotać Ędą osoby' wyde|eoowano po jednei, z kaźdeJ sfko|y podstawowoj blolącel udzia| w prolekc|e' Do
zada koordyna|ora na|eżeć Ędzie nadzÓl nad .ea|izacją proiokt! w posŹcfggÓ|nych p|ac6wkach, monltolowanie efuldywności lea|izacii poszczegÓ|nych zada ' a takźe
nadzÓr nad przBlŻeganiem umowy dot. dof|nanśowanh' kontakt f inśMuqą po&odnicząpą konfo|a wydatkowania śrcdkÓw |inansowych, wspÓ]praca z kśięgowąw zakreśie
spoŻądzani wnioskÓw o p|atność' sPElłozda finansowych czy .wldoncll wydatkÓw oBf prcmocję ploi.ktu poprżef kontaKy z |oka|ną prasą olaf Ur2ędem Gm|ny Loonc|n.
k6ty a|dualizuje slronę Internelov,ą gmilry | |vydal.ę gm|nny b|u|etyn informacylny.

Roz|iczaniem prcjekfu od stony finansowej będzie sĘ fajmow*a ks|ęgowa zatrudnIone w lJżędf|o Gmlny L6onc|n.

Wyde|egowane ze szkÓ| będąpełnić ro|ę koordynatorÓw szko|nych. Do ich zada na|eŻeć będzie rekrutacja uczestnikÓw zajęć,nadzor nad rea|izacjąposzczegÓ|nych
projektu w obrębie danej p|acÓwki oświatowej, koordynacja rea|izacji działari w obrębie danej szkoły' bieżące monitorowanie systematyczności i efektywności

poszcf6gÓ|nych df|a|arl, a takż6 kontal( i wspÓ|phca z kootdynalolem cd6go projeKu.

Ponad|odorea|izacjipo5zczggÓ|nychC'Ź|ałafaanga.żowanizo6|aną3pecia|iści(nauczycie|s'pgdagodzy)iGoby,ktÓrebędąrealizowaćpjkt(zgodni8zŹasdam|PzP).
Leoncin przygotuje i przeprowadzi jedno postępowanie o udzie|enie zamÓwienia publicznego, z dopuszczeniem moż|iwości złożenia ofert częściowych na rea|izację

zajęć. Wartośc zamÓwienia będzie rÓwna sumie kwoty dofinansowania stanowiącej jednocześnie sumę zamÓwieri poszczego|nych szkÓ|. Zamowienie zostanie
w trybie przetargu nieograniczonego.

monito ng pro|okfu odpow|6dz|a|ny bę(ts|6 koodynalor p.olektu oraf koodynalorzy szko|ni. w przypadku wysĘpienia czynnikÓw stanowiącyd| zagtożenia d|a pBwicłowej
rea|izacji projektu, wnioskodawca będzie podejmował odpowiednie działania naprawcze'

lamach działa monltor]ących os|ągn|ęc|e tezu|latÓw proJeKu pEew|dz|ano zb|elanie dokumentacji pro|eKgwgj (|isty obecności, wn|osk| o p|atność)' prfeprowadzgnie
ank|ot f ucfestn|kaml pb]ektu aby ocenić pżyrost wiedzy i umiejętnoścj oraz og nł:zgnis deficltÓw, a także obse a.ii I wywiadÓw f uczniami i uczenni@m| pŹoplowa.Eane

nauczycieli.

P.oiokt prŹewidule rÓvnościowy sposÓb zarządzania - żadna osoba nie zostanie v/yk|ucfona z Ęda koodynalolem ze wfględu na płeć. Ponad|o osoby zaangażowane w
real|fację projektu zostaną prześfko|ono w zak6s|6 moż||wośc| l sposobÓw faslosowania zasady r wności p|ci w odniosieniu do prob|emalyki prjeKu i j0go grpy doce|oweJ.
sfkol.n|e to i6st |siolne zw{aśzcfa w konte|ścle przygotowan|a kadry do prowadzenia zajęć Y/ 5po6Ób nlestglgotypowy I rÓwnośc|owy. PJzy wyboże kadry zaPądzającej i
rea|izuiącej plojeK będzlomy sĘ kiero\łać wiedzą i umigiętnościami potgncja|nych w5p6|pEcownikÓw.

techniczne: sa|e |ekcyjne i gimnastyczne' bib|ioteki' sprzęt biurowy.

Promoqa projoklu będzl6 odĘwać się we wtaśnym zakfosi., poprz.f spotkania z rcdzicami dz|eci, zam|6szcf6n|6 adyk1u w Biu|etynig |nfomacyinym Gminy L6onc|n olaz
umreszczenre na stronie
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N. BUDżET PRoJEKTU

(ategoria to12 !013 )oÓlem
1.1 Kosztv ooÓłem Q.1.1 + 4.1.2| il 310.0o zł il 160.00 zl 12 470,0o zł
1.1.1 Koszw bezpośrednle i1 310.00 zt il 160.00 zł 12 47O.OO zl
1.1 .1.1 w tvm stawkl lednostkowe 1.00 zl 1.00 zt ).00 zł
1.1.1.2 w tvm kwotv rvczałtowe ).00 zl 1.00 zt ).00 zł
ladanle 1: Dooosażenle bazv dvdaktvcznel szkÓ| oodstawowvch w omlnIe Leonc|n 6 750.00 zł i00.00 zł |7 350.00 zł
ladanle 2:Zalecla dodatkowe realizowane w szkolach oodstawowvch w omlnle Leoncln 14 560,00 zl i0 560.00 zl )5 120.00 zł
lVsoÓ|oraca oonadnarodowa ).0o zł ).00 zl l.O0 zl
Zarzadzanie orolektem ).00 zl t.00 zl 1.00 zl
v tvm kosztv oersonelu ).00 zl 1.00 zl ).00 zl
1.1.2 Kosztv oośrednIe ).00 zl ).00 zł ).00 zl
'ozllczane rvczaltem ).00 % t.00 % ).00 %
1'1.3 Gross.fInanc|no w kosztach ooÓłem l000.00 zł ).00 zl l000.00 zł
ako 7c wartości proiektu oqo|em @.1.314.1| i.85 o/" ).00 % 1,.67 "/o
1.1.4 WsoÓłoraca Donadnarodowa w kosztach ooÓlem ).00 zł 1.00 zl ).00 zl
ako 96 wartośc| proIektu oqÓłem {4.1.414-1| ) .00% ).00 o/o ).00 o/"

1.2 Wkład w|asnv ).00 zł ).00 zl ).00 zl
1.2.1 w tvm wkład nleo|enleżnv ).00 zł ).00 zt 1.00 zl
1.2.2 w wm wkład prvwatnv ).oo zł l.00 zł 1.00 zl

1.3 Wnioskowane dollnansowanie (4.1 - 4.2) i1 310.00 zl 1 160.00 zł 12 470.00 zł

kwotaml VAT

Koszt 677

amtfiY GhdINA I,EONCIN
0'5.155 Leoncin, u|. PartymntÓw 3

tel./lax 22 785{5'82(85)' 22 785-66-00
śfd?ilćzdh N|R 53l.l6.66.399,REGOl|l 01327047,'

GMINY
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V. OSWIADCZENIE
że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

adczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
społeczne izdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz RehabiIitacji osób Niepełnosprawnych |ub

na|eżności wymaganych odrębnymi przepisami.

że jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta W zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

że instytucja, którą reprezentuję nie pod|ega wyk|uczeniu, o którym mowa w art' 2o7 ustawy z dnia?7 sierpni
r. o finansach pub|icznych (Dz. U. Nr 157' poz.1240,zpóŹn.zm.}.

iadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dotyczącymi
publicznych oraz pomocy publicznej.

iadczam, że zadania przewidziane do rea|izacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie są i nie
współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych, w tym z innych funduszy struktura|nych Unii

że informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczące pomocy pub|icznej w żądanej wysokości, w tym
de minimis, o którą ubiega się beneficjent pomocy, są zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o

iu w sprawach dotyczących pomocy pub|icznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm') oraz z przepisami
programu pomocowego."

wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym
i oceny.

1) Dotyczy wyłącznie projektów objętych zasadami pomocy pub|icznej.

zęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania
GMENA g,l*i:rł*rł.r *sT

wiążących w stosunku do beneficjenta..

05-1 55 Leoncin, ul .  Par ' tr .ł;ntów 3
td./lax 22 785{5-li i(85), ?. , i: i-66

podpisem nie dotycz$ wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za

r ')
st(ARBNtr/ 

FF|NY
Mariaff!,*

\ t
\ l
\ t
\ l
tt
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zapoznałem/łam/|iśmy się z informacjami zawańymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
zobowią.zuję/emy się do rea|izowania projektu zgodnie z informacjami zawańymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie.

obowiązek opatrzenia Wniosku pieczęcią i podpisem nie dotyczy wniosków składanych jedynie w formie elektronicznej za

nre I

nie kozystałem/am z pomocy
szkolenia, doradztwa Regiona|nego ośrodka EFS w
pomocy Punktu Informacyjnego w
pomocy prywa|nego konsu|tanta/płatnych szko|eń, doradztwa
inne

(")
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SzczegÓłowy budżet projektu

Kategoria Dross-flnancing
(r/N)

Pomoc
publlczna
I pomoc

de
minimis

ff/N)

Stawka
lednostkowa

fi/N)

Zadanle
zlecone

fi/N)
l.m.

2012

Llczba Cena
lar|naęl ĘcznIe

KoszTY oGoŁEM (4.1) 51 310.00 zł
KoszTY BEzPoŚREDNlE (4.1.1 ) 51 310'00 zł
Zadanle 1 . Dooosażenle bazv dvdaktvczneI szkÓł podstawowvch w om|nleLeoncln 6 750.00 zł
t. zestaw muzvcznv \IE ! tE NIE ! tE szt. 1,00 245.00 zł 245,00 zl
2. sztaluoa \IE ! tE NIE ! tE szt. 2,00 290'00 zł 580'00 zł
3. pedzle profesionalne ! tE ! tE NIE !rE <pl. 1,00 50'00 zł 50'00 zł
4. nietoksvczne farbv do oaoieru w ooi. 1/2 | \ IE ! rE NIE ! tE (Dl. 1,00 154,00 zl 154'00 zł
5. klocki z literami (146 elem.) NIE ! lE NIE \ IE (pl. 2,00 82,00 zl .|64'00 zł

5. kolorowv kod \ltE ! tE NIE \IE szt. 1.00 79,00 zl 79,00 zł

7. sensoryczne tabliczki z wzorami NIE ! lE NIE \IE ;zt. 2,04 1 19.00 zl 238.00 zł

3. tablica ze szlaczkami NIE \IE NIE \IE ;zt. 2,00 78,00 zl 156'00 zł

9. ołÓwki do tab|ic NIE !tE NIE \ilE <ol. 2,00 22,OO zl 44,00 zl

1 0. warsztatv oraficzne {tE ! tE NIE \ltE ;zt. 2.00 106'00 zł 212,00 zl

1 1. domino looopedyczne {lE \ltE ! tE NIE ;zt. 2,00 89,00 zl 178,00 zl

I 2. zestaw ilustracii logopedycznych {tE NIE ! lE NIE izt. 1.00 1 15,00 zl 115'00 zł

1 3. Iooopedyczny ..Piotruś'. {tE NIE ! tE NIE ;zt. 2,00 79,00 zł 158'00 zł

14. zaoadki looooedvczne ! rE NIE ! lE NIE ;zt. 1,00 132,00 zł 132,00 zł

15. ora "Ekspresie" ! tE NIE !tE {tE ;zt. 1,00 99'00 zł 99.00 zł

1 6' oiłeczki' 'Emocie.' {tE NIE !tE NIE el. 1 ,00 45'00 zł 45'00 zł

17. zestaw svlab {tE NIE ! tE {tE el. 2,00 42,00 zl 84,00 zł

18. domino svlabowe {lE NIE \,llE {tE ;zt. 2,00 42,00 zł 84,00 zł

19. |usterko |ooopedyczne duże ! tE NIE \,ltE {tE 3zt. 1.00 260.00 zł 260,00 zl

20. |usterko |oqopedyczne małe \,llE NIE !tE ! tE ;zl. 2,00 79,00 zł 158'00 zł

21 . prooram ćwicze aparatu movvy z |usterkiem!tE NIE !tE !tE el. 1,00 199.00 zl 199.00 zł

22. rekawiczki iednorazowe ! tE NIE \IE {tE raczka 2.00 15.00 zl 30,00 zl

23. mata',ieżVk' !tE NIE NIE ! tE izt. 2,00 73,00 zł 146'00 zł
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24. plansza na walcu ! tE !tE NIE NIE ;zt. 3,00 72'00 zł 216,00 zł

25.rzeka ! tE ! tE NIE NIE )zt. 1,00 169'00 zł 169'00 zł

26. Bibo duże ! tE \,llE ! lE NIE )zt. 4,00 110'00 zł 440,00 zł
2T.program edukacji psychologicznej dla klas
t-i l1

! tE ! tE ! tE ! tE ;zt. 1 ,00 45'00 zł 45,00 zł

28. walizka looopedvczna z wibratorem rAK ! t E !tE ! lE izt. 1,00 1 500.00 zł 1 500,00 zl

29. spirometr \IE \ IE ! t E ! tE rzt. 2,00 35,00 zl 70,00 zl

30. zestaw ilustracii loqopedycznych NIE \ilE ! tE !tE szt. 2,00 1 15'00 zł 230,00 zl

31 . domino logopedyczne \ltE \ilE ! lE ! tE szt. 2,00 178.00 zł 356.00 zł

32. |usterko |ooopedyczne duże NIE \llE ! lE ! tE szt. 1 .00 260'00 zł 260.00 z{

33. lusterko looopedyczne male NIE NIE ! tE ! tE ;zt. 6,00 79,00 zł 474,00 zl

34. proqram ćwiczeri aparatu mowy z |usterkiem NIE NIE !tE ! lE izt. 3,00 199'00 zł 597,00 zl

35. ksiąŹka 100 ćwicze poprawiających
koncentacie

NIE NIE \IE \ IE szt. 2,00 33,00 zl 66'00 zł

36. książka 400 ćwicze lQ, łamigłÓwek i
zaoadek

{tE NIE \IE \IE ;zt. 2,00 27,00 zl 54,00 zł

37. klocki z literami (146 elem.) ! tE NIE \ IE \ IE (ol. 6,00 82'00 zł 492.oo zł

18. kolorowv kod ! tE NIE NIE NIE ;zt. 2,00 79,00 zl 158'00 zł

39. Binoo qra ucząca tab|iczki mnożenia ! tE NIE NIE NIE ;zt. 2,00 62,00 zł 124.00 zl

{0. sensoryczne tabliczki zwzorami ! rE NIE NIE NIE ;zt. 4,00 1 19'00 zł 476.00 zł

4'l . blyskawiczne sprawdziany matematyka -
<omolet 12 kart

! tE ! t E ! tE ! lE ;zt. 2,O0 44,00 zl 88'00 zł

42. tablica ze szlaczkami ! tE ! tE vtE ! t E )zl. 7,OO 78'00 zł 546'00 zł

{3. o|Ówki do tab|ic ! tE ! t E ! tE {tE el. 4,00 22.oo zł 88,00 zl

{4. matematyka 160 pomysłÓw na nauczanie
zinteorowane w klasa l-lll

! tE ! t E ! tE !tE )zI. 2,00 28,00zł 56'00 zł

45. tablica alfabet ruchomy ! tE ! tE !tE ! t E ;zt. 2,00 880.00 zł 1 760'00 zł

46. program edukacji psychologicznej dla klas
t-i l 1

! tE \ IE ! tE ! tE ;zt. 1,00 45,00 zl 45,00 zł

47. rekawiczki iednorazowe \ IE !tE \,llE ! lE raczka 8,00 15.00 z l 120,00 zł

48. walizka looooedvczna z wibratorem rAK \ IE ! tE ! t E szt. 1.00 1 500.00 zł 1 500,00 zł

49. spirometr NIE NIE ! tE !tE szt. 2,00 35'00 zł 70'00 zł

i0. zestaw ilustracii loqopedycznych NIE NIE ! tE !tE szt. 1 ,00 115.00 zł .|15,00 zł

i1 . domino looopedvczne NIE NIE \ltE NIE szt. 1,00 178'00 zł 178,00 zł

r2. |usterko |ooopedyczne duże NIE NIE NIE NIE szt. 1 ,00 260'00 zł 260.00 zł
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53. |usterko |ooopedvczne małe ! lE NIE !tE {lE szt. 2,00 79.00 zl 158.00 zł
54. prooram ćwicze aparatu mowy z |usterkiem!tE NIE !tE {tE szt. 1 .00 199'00 zł '199.00 zl
55. książka 100 ćwicze poprawiających
koncentacie ! tE NIE {tE !tE szt. 1,00 33'00 zł 33,00 zl

56. książka 400 ćwicze |Q, łamigłÓwek i
zaoadek ! tE NIE !tE ! t E szt. 1,00 27,0o zł 27,00 zł

i7. klocki z literami (146 elem.) ! tE NIE ! tE ! tE (Dl. 2,00 82.00 zl 164'00 zł

i8. kolorowy kod !tE NIE !tE ! lE szt. 1,00 79,00 zl 79.00 zł
j9. Binoo qra ucząca tab|iczki mnożenia !tE {tE !tE !tE szt. 1,00 62,00 zl 62.00zl
i0. sensoryczne tabliczki z wzorami ! tE NIE \,llE ! tE szt. 2,00 1 19,00 zl 238'00 zł
i1 . blyskawiczne sprawdziany matematyka -
<omolet 12 kart \ IE !tE \ IE ! tE szt. 1,00 44'00 zł 44,00 zł

i2. tablica ze szlaczkami \ilE {tE ! tE \IE ;zt. 2,00 7B,o0 zł 156'00 zł
j3' ołÓwki do tablic NIE {tE !tE \,llE ol. 2,00 22,oozł 44,00 zl

i4. matematyka 160 pomysłÓw na nauczanie
:inteorowane w klasa l-lll \IE !tE \IE \IE szt. 1 ,00 28'00zł 28,00 zl

i5. tablica alfabet ruchomv NIE ! tE ! tE ! tE szt. 1,00 880'00 zł 880.00 zł
)6. program edukacji psychologicznej dla klas
-il1 \ IE {rE ! lE ! tE szt. 1,00 45'00 zł 45'00 zł

)7. rekawiczki iednorazowe NIE !tE NIE NIE )aczka 2.00 15.00 zł 30.00 zł

i8. papier ksero NIE ! lE NIE \IE ;zt. 20,00 20,oo zł 400,00 zl

Zadanie 2.Zaięcia dodatkowe reatizowane w szkołach podstawowych w gmlnie Leoncin 34 560,00 zl

!9. zakup us|ugi - zajęcia d|a dzieci ze
;pecyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu'
ł tvm także zaorożonvch rvzvkiem dvsleksii

NIE ! tE NIE TAK ;odzina 84,00 60'00 zł 5 040'00 zł

Z0. zakup usługi - zajęcia d|a dzieci z
'rudnościami w zdobywaniu umiejętności
natematycznych

NIE ! tE NIE rAK ;odzina 72,00 60'00 zł 4 320.00 zl

71 ' zakup usługi - zajęcia |ogopedyczne d|a
Jzieciz zaburzeniami rozwoiu mowy NIE ! tE NIE TAK Sodzina 192,00 60,00 zl 11 520,00

zł

72. zakup usługi - zajęcia socjotechniczne i
rsychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami
<omunikacii społecznei

!tE \IE !tE TAK ;odzina 24,OO 60,00 zl 1 440,00 zl

Z3. zakup usługi - gimnastyka korekcyjna d|a
lzieciz wadami oostaw ! tE \ilE !tE rAK Sodzina 96,00 60,00 zł 5 760'00 zł

4. zajęcia rozwijające zainteresowania uczn iÓw
zczegÓ|nie uzdo|nionych

AK 12,00 60'00 zł 720,00 zl
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75. zĄęcia rozwijające zainteresowania uczniÓw
szczeoÓlnie uzdo|nionvch (matematvczne) NIE ! tE NIE rAK ;odzina 60,00 60'00 zł 3 600.00 zł

76. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniÓw
szczeoÓ|nie uzdoInionvch (po|onistvczne) {tE !tE NIE rAK 3odzina 36,00 60'00 zł 2 160'00 zł

77. zakup dyp|omÓw ukoticzenia d|a dzieci
.lczestniczacvch w poszczeoÓ|nvch zaieciach ! tE ! t E NIE ! lE izt. 0,00 0,00 zl 0'00 zł

3. Zadanle . WspÓłpraca ponadnarodowa 0'00 zł

78. {tE NIE !tE NIE 0.00 0'00 zł 0.00 zl

l. Zadanie -Zarzadzanle prolektem 0,00 zł

Z9. brak kosztÓw zarzadzania proiektem ! rE NIE !tE NIE rrak 0,00 0'00 zł 0.00 zł

KoszTY PoŚREDNIE (4.1.2) NIE 0'00 zł

rv tym objęte pomocą pub|iczną 0'00 zł

Kosztv pośrednie rozllczane rycza|tem {tE 0,00 %

1. -Nie dotyczy- 0,00 0'00 zł 0'00 zł

Cross.financing w Kosztach ogÓlem (4.1.3) 3 000'00 zł
5,85 %

WspÓłpraca ponadnarodowa w Kosztach ogÓłem (4.1.4) 0'00 zł
0,00 %

Wydatkl obięte pomocą pozostałą 51 310.00 zł

{Vvdatki obiete pomoca publiczna I pomoc de minimis 0'00 zł

{Vkład prywatny 0'00 zł
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SzczegÓłowy budżet projektu

Kategorla

Pomoc
publlczna
I pomoc

de
minimis

ff/N)

Stawka
lednostkowa

(T/N)

Zadanie
zlecone

ff/N)
l .m.

2013
uross-ilnanclng

crN)
LIczba Cena

iednosl. Łącznie

KoszTY oGÓŁEM (4.1) 61 160'00 zł

(oszTY BEZPośREDN!E (4'1.1 ) 1 160.00 zl

Zadanie 1 . Doposażenle bazy dydaktycznei szkÓł podstawowych w gminIe -eoncrn 600'00 zł

L zestaw muzvcznv NIE !tE \ IE NIE ;zt. 0,00 0,00 zl 0.00 zł

2. sztaluga NIE ! tE NIE NIE ;zt. 0,00 0'00 zł 0,00 zl

3. oedzle orofesionalne vlE ! tE NIE NIE el. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

1. nietoksvczne farbv do papieru w poi. 1/2 | ! tE ! tE NIE NIE rpl. 0,00 0.00 zł 0'00 zł

5. klockiz l iterami(146 elem.) ! tE ! tE NIE ! tE el. 0,00 0.00 zł 0'00 zł

3. kolorowv kod !tE ! t E NIE !tE szt. 0.00 0'00 zł 0'00 zł

7. sensoryczne tabliczki z wzorami ! tE \ IE NIE ! lE szt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

3. tablica ze szlaczkami \IE ! tE ! t E \ IE szt. 0,00 0.00 zl 0.00 zł

9. ołÓwki do tab|ic NIE NIE ! tE ! lE <ol. 0,00 0,00 zl 0'00 zł

1 0. warsztaty qraficzne NIE NIE ! tE NIE ;zt. 0,00 0,00 zl 0.00 zł

1 1. domino loqopedyczne ! tE NIE \IE NIE izt. 0,00 0'00 zł 0,00 zl

12. zestaw ilustracii loqopedvcznvch \,llE NIE \ilE ! tE ;zt. 0,00 0.00 zł 0'00 zł

'|3. Iooooedvcznv .'Piotruś'' !rE NIE NIE ! tE ;zt. 0.00 0.00 zł 0'00 zł

14. zaoadki loqopedyczne ! tE !tE NIE {lE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

15. ora "Ekspresie" ! t E ! tE NIE ! tE 3zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

16. oiłeczki .'Emocie'' ! rE ! t E ! tE ! lE rol. 0,00 0'00 zł 0,00 zł

1 7. zestaw sylab ! tE ! tE ! lE ! tE <pl. 0,00 0,00 zl 0'00 zł

18. domino sylabowe \ IE \IE ! tE ! lE szt. 0,00 0'00 zł 0,00 zl

19. |usterko |oqopedyczne duże NIE NIE ! tE NIE szt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

20. |usterko |ooopedyczne małe NIE NIE ! tE NIE izt. 0,00 0.00 zł 0,00 zł

1. orooram ćwicze aparatu mowy z |usterkiemNIE !tE \ilE NIE <pl. 0.00 0.00 zł 0'00 zł

22. rekawiczki iednorazowe ! lE {tE NIE !tE raczka 0,00 0'00 zł 0'00 zł

23. mata.ieżyk.. \,llE ! tE NIE ! tE szt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
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24. plansza na walcu NIE NIE ! tE ! lE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
25.rzeka NIE \IE !tE ! lE ;zt. 0,00 0.00 zł 0'00 zł
26. Bibo duże NIE ! tE ! rE \,llE izt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
27 . pro$am edukacji psychologicznej dla klas
t-i l1 NIE ! rE ! t E ! lE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

28. walizka logopedyczna z wibratorem rAK ! tE ! tE NIE ;zt. 0,00 0'00 zł 0.00 zł
29. soirometr \ IE ! rE NIE NIE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
30. zestaw ilustracii looooedvcznvch !tE ! tE NIE NIE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
31. domino loqopedyczne \ IE ! t E NIE NIE ,zl. 0,00 0,00 zl 0'00 zł
32. |usterko |ogopedyczne duże \ IE ! tE NIE NIE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
33. |usterko |ooopedvczne małe \IE ! tE NIE NIE )zt. 0,00 0.00 zł 0'00 zł
34. prooram ćwicze aparatu mowy z |usterkiem \ IE ! tE NIE NIE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
35. książka 100 ćwicze poprawiających
<oncentacie \ IE ! t E NIE NIE izt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

36. książka 400 ćwicze |Q' łamigłÓwek i
zaoadek \ IE !tE NIE NIE 3zl' 0,00 0'00 zł 0'00 zł

37. klockiz l iterami (146 elem.) \ IE ! lE NIE NIE iol . 0.00 0.00 zł 0'00 zł
38. kolorowv kod ! tE ! tE NIE NIE rzt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

39. Binqo qra uczaca tab|iczki mnożenia ! tE ! lE NIE NIE )zl. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

40. sensoryczne tabliczki zwzorami ! tE !tE NIE NIE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
41 ' błyskawiczne sprawdziany matematyka -
(omplet 12 kart \ IE ! lE NIE NIE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

ł2. tab|ica ze sz|aczkami ! lE !tE NIE NIE )zl. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
{3. ołÓwki do tab|ic ! tE !tE NIE NIE ipl. 0,00 0,00 zl 0'00 zł
{4' matematyka 160 pomysłÓw na nauczanie
zinteqrowane w klasa l-lll ! tE !tE NIE NIE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

{5. tablica alfabet ruchomv !tE ! tE NIE NIE ;zt. 0.00 0'00 zł 0'00 zł
46. program edukacji psychologicznej dla klas
t- l t l !rE !tE NIE NIE ;zl. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

{7. rekawiczki iednorazowe !tE !tE NIE NIE raczka 0,00 0'00 zł 0'00 zł
{8. walizka logopedyczna z wibratorem IAK ! lE NIE NIE )zl, 0.00 0'00 zł 0'00 zł
d9. spirometr !tE ! lE NIE NIE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
i0. zestaw ilustracii looooedvcznvch !tE ! tE NIE NIE ;zt. 0,00 0.00 zł 0'00 zł
51. domino loqopedyczne ! lE {tE ! tE {tE rzt. 0,00 0.00 zl 0'00 zł
52. |usterko |ogopedyczne duże ! tE !tE ! tE !tE )zt. 0,00 0.00 zł 0,00 zł
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i3. |usteko |ooooedvczne małe !tE NIE NIE {tE ra. 0,00 0,00 zl 0,00 z1
54. orooram ćwicze aoaratu mowv z |usterkiem!tE NIE \ltE {tE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
i5. książka 100 ćwicze poprawiających
<oncentacie ! tE NIE NIE {tE szt. 0,00 0,00 zl 0,00 zl

56. książka 400 ćwicze |Q' |amigłÓwek i
zaoadek !tE NIE \IE NIE szt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

57. klockiz l iterami (146 elem.) ! tE NIE ! tE NIE (pl. 0.00 0'00 zł 0.00 zł

58. kolorowv kod ! tE NIE ! tE NIE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
59. Binqo gra ucząca tab|iczki mnożenia !tE NIE ! lE NIE ;zt. 0.00 0'00 zł 0'00 zł
60. sensoryczne tabliczki z wzorami ! tE NIE ! tE NIE izt. 0,00 0'00 zł 0.00 zł
61. błyskawiczne sprawdziany matematyka .
komplet 12 kart !tE NIE \IE NIE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

62. tablica ze szlaczkami \,llE NIE ! tE NIE ;zt. 0,00 0,00 zl 0.00 zl
63. o|Ówki do tab|ic !tE NIE \IE NIE <pl. 0,00 0,00 zl 0.00 zl
64. matematyka 160 pomysłÓw na nauczanie
zinteorowane w klasa l-lll

! t E NIE !tE NIE izt. 0,00 0'00 zł 0,00 zl

55. lablica alfabet ruchomv {tE NIE ! tE NIE ;zt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł
66. program edukacji psychologicznej dla klas
t-1il ! tE NIE ! tE NIE izt. 0,00 0'00 zł 0'00 zł

67. rekawiczki iednorazowe {tE NIE !tE NIE :aczka 0,00 0,00 zł 0'00 zł

68. oaoier ksero {rE NIE !tE NIE rzt. 30,00 2O,OO ztt 600.00 zł

Zadanle 2.Za|ecia dodatkowe rea|izowane w szkołach podstawowvch w qmlnie Leoncln 60 560'00 zł

69. zakup usługi - zajęcia dla dzieci ze
specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
yv tvm także zaorożonvch rvzvkiem dvs|eksii

{tE NIE ! tE rAK Sodzina 140,00 60,00 zl 8 400,00 zł

70. zakup usługi - zajęcia dla dzieci z
trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematvcznvch

!tE NIE \llE rAK ;odzina 120,00 60'00 zł 7 200,00 zl

71. zakup usługi - zajęcia |ogopedyczne d|a
dzieciz zaburzeniami rozwoiu mow !tE NIE NIE IAK ;odzina 320,00 60'00 zł 19 200,00

zl

72. zakup us|ugi . zajęcia socjotechniczne i
psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami
komunikacii soołecznei

! t E NIE NIE rAK Sodzina 40,00 60'00 zł 2 400,00 zł

73. zakup uslugi - gimnastyka korekcyjna dla
dzieciz wadami oostawv

{tE NIE NIE rAK ;odzina 160,00 60,00 zł 9 600,00 zł

7 4. zĄęcia rozwijające zainleresowania uczniÓw
szczegÓlnie uzdo|nionych

E AK 20,00 60'00 zł 1 200'00 zł
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7 5. zĄęcia rozwijające zainteresowania uczniÓw
szczeoÓ|nie uzdo|nionvch (matematvczne) ! lE NIE !tE TAK lodzina 100,00 60'00 zł 6 000,00 zl

7 6. zĄęcia rozwijające zai nteresowania uczniÓw
szczeoÓ|nie uzdoInionvch (polonistyczne) ! tE NIE ! tE rAK ;odzina 60,00 60'00 zł 3 600'00 zł

77. zakup dyp|omÓw ukoticzenia d|a dzieci
lczestniczacvch w poszczeoÓ|nych zaięciach

!tE NIE ! tE NIE )zt. 296,00 10'00 zł 2 960,00 zl

3. Zadanie . Wspołpraca ponadnarodowa 0,00 zł

78. ! tE ! tE NIE ! tE 0,00 0,00 zl 0'00 zł

4. Zadanie - Zalządzanie p roi e ktem 0'00 zł

79' brak kosztÓw zaządzania proiektem !tE ! tE NIE !tE rrak 0,00 0'00 zł 0'00 zł
(oszTY PoŚREDNIE (4.1.2) \IE 0'00 zł

rv tvm obięte pomocą pub|iczną 0,00 zl

Kosztv oośrednie rozliczane ryczałtem ! tE 0,00 %

l. -Nie dotyczy- 0,00 0'00 zł 0'00 zł

3ross.financing w Kosztach ogÓłem (4.1.3) 0'00 zł
0,00 %

ttVspÓłpraca ponadnarodowa w Kosztach ogÓłem (4.1.4) 0'00 zł
0,00 %

Wvdatk| obięte pomocą pozostałą 61 160'00 zł

Wvdatki obiete pomoca publiczna I pomoc de minimis 0'00 zł

Wkład prywatny 0'00 zł
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Kategorla Cross-flnancing
(r/N)

Pomoc
publlczna
I pomoc

de
minimis

ff/N)

Stawka
lednostkowa

fT/N)

Zadanie
zlecone

fi/N)
l.m.

Razem

Koszw oGÓŁEM (4.1) 112 470.00 zł

KoszTY BEzPoŚREDNlE (4.1.1) 112 470.00 zl
Zadanle 1 . Doposażenle bazY dvdaktvczne| szkÓl podstawowych w qmlnle -eoncln 17 350'00 zł
1. zestaw muzvcznv NIE NIE NIE NIE szt. 245'00 zł
2. sztaluga NIE NIE NIE NIE szt. 580.00 zł

l. pedzle profesionalne NIE {tE NIE NIE ol. 50.00 zl
1. nietoksvczne farbv do oaoieru w ooi. 1/2 I NIE \,llE NIE NIE (pl. 154,00 zl

5. klocki z literami (146 elem.) NIE ! tE NIE NIE iol . 164,00 zl

i. kolorowv kod NIE {tE NIE NIE ;zt. 79,0o zł
Z. sensoryczne tabliczki z wzorami NIE {tE NIE NIE )zl. 238.00 zł

l. tablica ze szlaczkami ! tE ! tE NIE NIE izt. 156'00 zł

)' ołÓwki do tab|ic !rE ! lE NIE ! lE (pl. 44.oo zł

1 0. warsztaty oraficzne ! tE ! lE NIE ! lE ;zt. 212,00 zł

1 1. domino looooedvczne !tE ! tE ! tE !rE ;zt. 178,00 zł

12. zestaw ilustracii looopedvcznvch !tE !tE ! tE !tE izt- 115.00 zł

1 3. |ooooedvcznv ..Piotruś.' ! tE ! tE ! tE ! tE rzt. 158.00 zł

14. zaoadki looooedvczne ! tE ! lE !tE ! tE szt. 132.00 zł

15. gra "Ekspresie' !tE !tE {tE !tE 3zt. 99'00 zł

1 6. piłeczki .'Emocie.' \ IE \ IE ! l E !tE (ol. 45'00 zł

17. zestaw svlab \IIE !tE !tE NIE rpl. 84'00 zł

18. domino svlabowe NIE ! lE \IE NIE izt. 84'00 zł

19. |usterko |oqopedvczne duże NIE NIE \ltE NIE ;zt. 260.00 zl

20. lusterko |ooopedvczne małe NIE NIE NIE NIE ;zl. 158,00 zl

21 . prooram ćwiczeri aparatu mowy z |usterkiem{rE NIE NIE {tE rol. 199'00 zł

22 - r ekawiczki i ed no razowe {lE NIE NIE !tE raczka 30.00 zł

23. mata ''ieżvk" {tE NIE {tE ! tE ;zt. 146,00 zl

l
SzczegÓłowy budżet proiektu
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24. plansza na walcu !tE !tE NIE NIE izt. 216.00 zł
25. rzeka {tE ! tE NIE NIE ;zt. 169.00 zł
26. Bibo duże {tE ! tE NIE NIE ;zt. 44O.OO zl
27. program edukacji psychologicznej dla klas
-il1 NIE ! lE \,llE NIE izt. 45'00 zł

28. walizka loqopedvczna z wibratorem TAK vtE \ilE NIE izt. 1 500.00 zł
29. spirometr NIE {tE ! lE NIE tzl. 70'00 zł
10. zestaw ilustracii looooedvcznvch NIE ! tE ! lE NIE ;zt. 230.00 zl
1. domino looooedvczne NIE {tE !tE NIE rzt. 356.00 zł

]2. |usterko |ooopedvczne duże NIE !tE NIE NIE )zt. 260'00 zł
]3. |usterko |ooopedvczne małe NIE ! rE \ IE NIE izl. 474.oo zł
]4. prooram ćwicze aDaratu mowv z |usterkiemNIE ! lE NIE NIE ;zt. 597'00 zł

35. książka 100 ćwicze poprawiających
<oncentacie NIE !tE \ilE NIE ;zt. 66,00 zł

36. książka 400 ćwiczeri |Q, łamigłÓwek i
zaoadek NIE ! tE ! lE NIE ;zt. 54,00 zł

17. klockiz l iterami (146 elem.) NIE !tE ! tE NIE ol. 492'00 zł
18. kolorowv kod NIE {tE ! rE \ IE szt. 158'00 zł

]9. Binqo ora uczaca tab|iczki mnożenia NIE ! tE !tE NIE szt. 124,00 zl

10. sensoryczne tabliczki z wzorami NIE ! tE \ IE NIE szt. 476'00 zł

11 . błyskawiczne sprawdziany matematyka -
<omplet'l2kan NIE {tE \ IE NIE izt. 88'00 zł

12. tablica ze szlaczkami NIE !tE ! lE NIE szt. 546'00 zł

t3. ołÓwkido tab|ic NIE {tE ! tE NIE kpl. 88.00 zł

[4' matematyka 160 pomysłÓw na nauczanie
zinteorowane w klasa l-lll NIE ! tE \ IE NIE szt. 56'00 zł

15. tablica alfabet ruchomy NIE vtE \ IE NIE ;zt. 1 760.00 zł

16. program edukacji psychologicznej dla klas
-il1 NIE !tE ! lE NIE izt. 45'00 zł

17. rekawiczki iednorazowe NIE ! tE NIE NIE :aczka 120,OO zl

{8. walizka looooedvczna z wibratorem TAK ! tE NIE NIE rzt. 1 500'00 zł

19. soirometr NIE {tE NIE NIE ;zt. 70.00 zl

i0. zestaw ilustracii looooedvcznvch NIE !tE NIE NIE )zt. 1 15,00 zl

i1 . domino looopedvczne NIE ! tE NIE NIE )zt. 178,00 zl

j2' |usterko |ooooedvczne duże NIE !tE NIE NIE izt. 260,00 zl
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książka 1 00 ćwicze poprawiających

książka 400 ćwicze |Q, łamigłÓwek i

. klockiz literami ('t46 elem.

matematyka 160 pomysłÓw na nauczanie

program edukacji psychologicznej dla klas

2 - dodatkowe realizowane w szkolach w Emlnle Leoncln

. zakup usługi - zajęcia d|a dzieci ze
trudnościami w czytaniu i pisaniu,

. zakup usługi - zajęcia d|a dzieci z
w zdobywaniu umiejętności

. zakup usługi - zajęcia |ogopedyczne d|a

. zakup usługi . zajęcia socjotechniczne i
dla dzieci z zaburzeniami

15 360'00 złzakup usługi . gimnasĘka korekcyjna d|a

4. zĄęcia rozwijające zai nteresowan ia uczniÓw
uzdolnionych

Suma kontro|na: D4D5.98E8.5538-07D6 WeĄa Generatora:7.5 Wersja pub|ikacji:7.5.2

1 920'00 zł
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75. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniÓw
szczeoÓ|nie uzdo|nionvch (matematvczne) ! lE !tE NIE rAK ;odzina 9 600,00 zl

76. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniÓw
szczeoÓ|nie uzdoInionvch (oo|onistvczne) !tE !tE NIE rAK pdzina 5 760,00 zl

77, zakup dyp|omÓw uko czenia dla dzieci
uczestniczacvch w ooszczeoÓlnvch zaieciach !tE !tE NIE vtE izt. 2 960,00 zl

3. Zadanle . WspÓ|praca ponadnarodowa 0'00 zł
78. ! tE ! lE NIE !rE 0'00 zł

4. Zadanle - Zarzadzanle p rolektem 0'00 zł

79. brak kosztÓw zarządzania proiektem !tE \ IE NIE !tE rrak 0'00 zł

KoszTY PoŚBEDNIE (4.1.2) !tE 0.00 zł

w tvm obiete Domoca publiczna 0,00 zl

Kosztv pośredn|e rozllczane ryczałtem !tE 0,00 %

1. -Nie dotyczy- 0,00 zł

Cross.|inancing w Kosztach ogÓ|em (4.1.3) 3 000'00 zł
2.67 "/o

WspÓ|praca ponadnarodowa w Kosztach ogÓtem (4.1.4) 0'00 zł
0.00 %

rlVvdatk| ob|ete pomocą pozostałą 112 47O.O0 zl

lVvdatki obiete oomoca oubllczna ! pomoc de minimis 0'00 zł

fVklad prywatny 0'00 zł
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L.p. lJzasadnienie kosztów: (obowiązkowe |edvnle dla cross.|inancinq'u l kosztów rozliczanych ryczaltem)

0

Jzasadnienie d|a cross-financing'u i wyjaśnienie przyjętych form rozIiczenia:
Jzasadnienie dla cross-financing'u
ń/ ramach cross-financing.u zakupione zostaną dwie wa|izki |ogopedyczne z wibratorami do SP w Leoncinie i w Głusku.
Zakup wa|izek |ogopedycznych nie będzie moż|iwy bez wsparcia finansowego. Zakupione wa|izki będą stanowiły mienie
izkół podstawowych, do których zostaną przekazane i będą używane podczas zap|anowanych zajęó |ogopedycznych
J|a dzieci zzaburzeniami rozwoju mowy. Wa|izki zostały wskazane przez Dyrektorów dwóch szkół podstawowych jako
rvyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć. Dyrektor szkoły podstawowej w Górkach (uwzg|ędniając zdanie zespołu
lauczycie|i) nie wyszczegó|nił jako niezbędnego wyposażenia wa|izki' uznając, że inne pomoce dydaktyczne są
ruystarczające do prowadzenia zajęć |ogopedycznych w jego szko|e. Koszt zakupu wa|izek op|aci się jako inwestycja w
<apitał |udzki. Zwróci się w nieda|ekiej przyszłości, ponieważ dzieci do których kierowane są zadania projektowe będą
nogły niwelować swoje dysfunkcje.
ffszystkie koszty w proiekcie będa roz|iczane na podstawie faktycznie poniesionych wvdatków.
Jzasadnienie:

I t

wyliczenia dofinansowania Iwkładu prywatnego w ramach wydatków objęĘch pomocą publiczną i
de minimis.
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Harmonogram realizacii proiektu

Rok 201U2013

Kwartal

Mleslac I t0 1 1 1 2 1 2 3 4 5 6

Zadan|e 1 . Doposażenie bazy dydaktycznej szkÓł podstawowych y|grntnle Leoncin

Etap 1 . zakupy niezbędnych pomocy dydaktycznych (zgodnie z budżetem szczegÓłowym) i przekazanie ich do poszczegÓ|nych
szkÓł oodstawowvch

Zadanle 2.Zajęciadodatkowe rea|izowane w szko|ach podstawowYch w gminie Leoncin

Etap 1 . rekrutacja uczestnikÓw projektu

itap 2. zajęcia dla dzieci ze specyficz

it"' .. =l."".",'*i z lrudnościa

Etap 4. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Etap 5 . zaiecia socioterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

imnacłrr|ła lłaraknvina r||a r|zieni z war|ami nodŚtawv

razrrriiąiaaa 7a inlArAenw2ni r Iczni6w lnlasfuczne. muzvczne)

ąiaaia razrrri ia i2^A 72inlArAśnwania l lezni w {matematvczne)

:aiaaia rarrrri iaiana Taintaracnwtnia uezni w {nolonistvczne)

ZARZADZANIE PROJEKTEM:

trłan { - nnrrrn|ania k^^r.|Vnet^re nroiekitl ksieoowei oroiektu i koordvnatorÓw szko|nych

ałrrrarnia i nrnrrlar|zonio krrnta hankÓWeoo

Etap 3. zamieszczenie artykułu promocyjnego w biu|etynie informacyjnym

infarmani i  nrnmanvinvnh ctrnnic internelowei ominv

ilÓrT.-!ł|fry
n,

Arlam Mł'rotĘu Kmurzak

GMINA LtoNcTIv r . ,^nr --- ,C-".- . -"
9:.l 55 Leoncin,,,'.],,Tf"Iy 5KĄBBn''[J9Mlt{V
f!1?li.',',TJi;iil-,?]5ilJ,',1-if 'g u,,tl[h*,n^

.ł
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