
Harmonogram działań 

Program Polskiego Towarzystwa Dysleksji 

SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ – V EDYCJA 

dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie pomorskim

na lata szkolne: 2014/2015 i 2015/2016 

Lp. Zadania Czas realizacji
1. Opracowanie regulaminu V Edycji Programu 

SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ.

luty/marzec 2014 r. 

2. Uzyskanie zgody na objęcie patronatem V Edycji Programu 

SZPUzD przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. marzec 2014 r. 
3. Rozpropagowanie V Edycji Programu SZPUzD wśród szkół: 

• zamieszczenie informacji o V Edycji Programu 

wraz z regulaminem i warunkami uczestnictwa na stronie 

internetowej PTD;

• wysłanie zaproszeń do szkół woj. pomorskiego. (mailing) 

kwiecień 2014 r.

4. Zebranie pisemnych zgłoszeń ze szkół, które zadeklarują chęć 

przystąpienia do V Edycji Programu SZKOŁA PRZYJAZNA 

UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ w latach szkolnych 2014/2015 

i 2015/2016.

do 10 października 2014r.

5. Sporządzenie wykazu zgłoszonych do Programu szkół 

oraz umieszczenie go na stronie internetowej PTD.

17 października 2014 r.

6. Monitorowanie działań szkół w trakcie realizacji Programu: 

• szkoły zamieszczają na stronie internetowej aktualne 

informacje o przedsięwzięciach zrealizowanych w szkole 

w ramach Programu SZPUzD; 

• koordynator Programu wraz z Zespołem uczestniczą w ze-

braniach i szkoleniach PTD. 

od listopada 2014 r. 

do czerwca 2016 r.

7. Przyjmowanie raportów od szkół uczestniczących w Programie:

• elektroniczne i pisemne sprawozdania podsumowujące 

realizację Programu uwzględniające podane przez ZG PTD 

kryteria. 

do 30 czerwca 2016 r.

8. Dokonanie oceny raportów i prezentacji dostarczonych 

ze szkół przez zespół członków ZG PTD.

do 31 lipca 2016 r.

9. Opublikowanie na stronie internetowej PTD listy szkół,

które na podstawie działań opisanych w raportach 

i na stronie internetowej swojej szkoły uzyskają certyfikat 

i tytuł „SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ – V Edycja” 

lub potwierdzenie o udziale w Programie w latach 2014-2016.

do 31 sierpnia 2016 r.



10. Przesłanie informacji do szkół. 10 września 2016 r. 

11. Opracowanie raportu przedstawiającego stan opieki nad ucznia-

mi z dysleksją w szkołach województwa pomorskiego 

w latach 2014-2016.

• Zamieszczenie raportu na stronie internetowej PTD 

oraz w biuletynie PTD.

do września 2016 r.

12. Podsumowanie V Edycji Programu „SZKOŁA PRZYJAZNA 

UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ” na konferencji:

• Wręczenie certyfikatów wyróżnionym szkołom 

oraz dyplomów Koordynatorom programów.

• Zaprezentowanie wyników raportu przedstawiającego 

stan opieki nad uczniami z dysleksją w szkołach woje-

wództwa pomorskiego w latach 2014-2016.

wrzesień 2016 r.


