
        Uchwała Nr XLIII/233/2010 
                                              Rady Gminy RozdraŜew 
                                              z dnia  20 października 2010 r. 
 
 
w sprawie: przystąpienia Gminy RozdraŜew do realizacji projektu systemowego              
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Indywidualizacja 
nauczania” 
 
        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591,  ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
1. Zatwierdza się przystąpienie Gminy RozdraŜew do realizacji projektu systemowego 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 
podstawowych”  w ramach Priorytetu 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 róŜnic w jakości usług edukacyjnych. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowane we wszystkich  szkołach 
podstawowych Gminy RozdraŜew. 

3. Termin realizacji zadania obejmie okres  od 1.10.2010 do 31.07.2012 roku. 
4. Kwota dofinansowania przeznaczona na realizację projektu wynosi 93.008, 70 zł. 

 
       § 2 
 
 Szczegółowy zakres projektu stanowi załącznik do uchwały. 
 

 
§ 3 

 
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew. 

 
 

§ 4 
 

 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy  
        mgr Renata Zych - Kordus  
 
 
 
 
 



 
 Uzasadnienie 

 
 
 
Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 11.10.2010r. 
dotyczącym dofinansowania projektów systemowych realizowanych przez szkoły 
podstawowe  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Gmina RozdraŜew ma 
moŜliwość realizacji projektu za kwotę 93.008,70 zł. Wymienioną kwotę w całości stanowić 
będzie  dotacja we wskazanej  wysokości 93.008,70 zł (100%).  
Celem Działania 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2  Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
róŜnic w jakości usług edukacyjnych jest organizacja  zajęć dodatkowych dających 
moŜliwości wyrównywania szans edukacyjnych. Zajęcia przyczynią się do osiągnięcia  
wysokiej jakości usług edukacyjnych  wspierających indywidualizację procesu nauczania, 
których potrzeba realizacji wynika bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy. DoposaŜona 
zostanie baza szkół w pomoce dydaktyczne  niezbędne do realizacji załoŜeń programu.  
Przewiduje się, Ŝe realizacja projektu wpłynie na podniesienie jakości pracy szkół w zakresie 
umiejętności kluczowych uczniów. Wzmocni się kreatywność, przedsiębiorczość                     
i zaangaŜowanie uczniów. Nastąpi poprawa jakości i efektywności współpracy rodziców        
ze szkołami.  
 
 W tym stanie rzeczy, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
 
 

 
        Wójt Gminy  
        mgr Mariusz Dymarski  
 
 
 


