
UCHWAŁA NR XXIII/128/2012
Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 28 września 2012 r. 

w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pod nazwą  „ Polubić naukę” w ramach Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.  U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.  1591  z  późn.  zm.)  w  związku  z  art.  90t  ust.  1  pkt.  1  ustawy 
z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się do realizacji projekt systemowy pod nazwą: „Polubić naukę” nr POKL.09.01.02.30-
175/12  w  ramach  Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  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 

§ 2
1. Projekt będzie realizowany przez  Gminę i Miasto Stawiszyn w okresie od dnia 01.09.2012 r. do 
dnia 30.06.2013 r.
2. Całkowita wartość projektu 98 743,70 zł.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXIII/128/2012

Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 28 września 2012 r.

 Gmina i Miasto Stawiszyn wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu systemowego 
w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  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. 
Złożony wniosek uzyskał pozytywną ocenę Instytucji Pośredniczącej (Wielkopolski Urząd Pracy 
w Poznaniu).

W  ramach  realizacji  projektu  zostaną  zorganizowane  zajęcia  dodatkowe  wspierające 
indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej:

– zajęcia  dla  dzieci  ze  specyficznymi  trudnościami  w  czytaniu  i  pisaniu,  w  tym  także 
zagrożonych ryzykiem dysleksji

– zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
– zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
– zajęcia  socjoterapeutyczne  i  psychoedukacyjne  dla  dzieci  z  zaburzeniami  komunikacji 

społecznej
– gimnastyka korekcyjne dla dzieci z wadami postawy
– zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem 

nauk matematyczno -przyrodniczych.
W ramach projektu doposażona zostanie także baza szkoły w materiały dydaktyczne i  w sprzęt 
specjalistyczny  niezbędny przy procesie indywidualizacji nauczania i wychowania.
Projektem zostaną objęte szkoły podstawowe w Stawiszynie i w Zbiersku.

Na realizację projektu Gmina i Miasto Stawiszyn otrzyma środki finansowe w wysokości 
98 743,70 zł. Projekt nie przewiduje zapewnienia wkładu własnego przez Beneficjenta.
Podjęcie  niniejszej  uchwały  jest  wymagane  do  podpisania  umowy  o  dofinansowanie  projektu 
systemowego.

 


