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w sprawie przystąpienia Gminy Czermin do realizacji projektu pn''i,' Indyrłidualizacja
procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej'', w ramach

Poddziałania 9.1'2. ,,Wyrówn1rłanie szans edukacyjnych uczniów z grup

o utrudnionym dostępie do €dukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości uslug

€dukacyjnych'', Działania 9.1. ,, wyrówn}rvanie szans edukacyjnych i zapewnienie

wysokiej jakości uslug edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty''. Priorytetu Ix

',Rozwój 
wykształc€nia i kompetencji w regionach'', Programu operacyjtrego Kapital

Ludzi, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Funduszu Spolecznego.

Na podstawie ań. l8 ust. l w związku Zart.7 ust.l pkt8 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 200l r. Nr I42, poz. 1591' z późn. zn.)

uchwala się, co następuje:

$1

Akcepfuje się przystą)ienie Gminy Czermin do realizacji projektu pn.,,lndywidualizac.ja

procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej'' ,w ramach

Poddziałania 9'l.2. ',wylówn}'\łanię 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic wjakości usfug edukacyjnych'', Działania 9.l.

,, wyrówn}avanię szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usfug edukacyjnych

świadczonych w systemię oświaty''. Prior}tetu IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji W

regionach'', Programu operacyjnęgo Kapitał Ludzi, finansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

s2

koiekt ręalizowany będzie w szkołach podstawowych na teręnię Gminy Czermin w roku

szkolnym 20l212013. otzymanę w mmach projęktu środki finansowe zostaną wykorzystane

w wysokości i na celę wskazane we wniosku i umowie dotacyjnej.

s3

wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Czermin.

UCHWAŁA NR nv100/2012

RADY GMINY W CZERMINIE
z dnia 2ó września 2012 roku

s4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia'

(/



Uzasadnienie

do Uchwały NR X)V|00/20lŻ

RADY GMINY CZERMIN

z dnia 26 wrześniaŻ0l2 roku

sprawie przystąpienia Gminy Czermin do realżacji projektu pn..:''

Ind1rvidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół
podstawowych'', w ramąch Poddzialania 9.1.2. 

''Wyrównywanie 
szans

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych''' Działania 9'1. ,,

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaĘ''. Priorytetu Ix 

''Rozwój
wykształcetria i kompetencji w regionach'', Programu operacyjn€go Kapitał
Ludzi, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
F'unduszu Społecznego.

Realizacja projekfu ma zapewnić kżdemu uczniowi z klas I _ III szkoł
podstawowych(w tym sześciolatkom) bogatą ofeńę zajęć dodatkowych zgodnąz jego

inĄ.widualnymi potzębami oraz możliwościami edŃacyjnymi i rozwojołymi. Tego
typu działania pomogą w realizacji celów vynikających z wymagń nowęj podstawy

programowej, która zakłada ind1.widualizację procesu nauczania stosownie do potrzeb

i możliwości każdego uczria. Zwiększy się również stopień i Zakres wykozystania
w szkole aktywizujących metod nauczania motywujących dzieci do czynnego udziafu

w Zajęciach, a także poszerzy dostępność i podniesie jakość wsparcia oraz pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w szczególności tym Zę specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.

Główn1'rn celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III

szkćł podstawowych w Gminię Częrmin dostosowanęgo do zdiagnozowanych potrzeb

edŃacyjnych poprzez orgarizację zajęć edukacyjnych w następujących obszarach:

l. Zmniejszenie trudności uczniów w czy'taniu i pisaniu'

2' Zmniejszenie wad łymowy wśród uczniów poptzez rea|izację zajęĆ

logopedycznych.

3. Zmniejszenie trudności uczniów w Zaklęsię umiejętności matęmatycznych

uczniów.



4. Skorygowanie wad postawy wśród uczniów poprzez rea|izacje gimnastyki
korekcyjnej .

5. Rozwój uzdolnięń i zainteręsowań uczniów poprzez realizac1e zajęó dla
uczrriów uzdolnionych matęmatycznię i prryrodliczo,

W projekcie wezmą udział uczniowię wszystkich szkół podstawowych Gminy
Czermin. Projekt przewiduje realizację zajęć w ramach godzin wynikających z art. 42
ust. 2 pkt 2 KarĘ Nauczyciela w okesię od 0l wrześńa 2oI2 roku. do 28 częrwca
2013 roku.

W ramach projektu sfinansowane zostanie doposażęnie bazy dydaktycznej szkoł
w materiĄ dydaĘczne, wyrikające z procesu indyrłidualizacji olaz speajalistyczny
spŹęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie' pakiety do diagnozowania i korygowania
dystunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady
postarły, Zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
i zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał poąt1rvna ocenę wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowię i został przyjęty do realizacji. Na realizację projektu gmina
otrzyma środki finansowe w wysokości 188 983,80 zl , z tęgo dla poszczególnych
szkoł:

1. SP Czermin 38 983,80 zł

2. SP Trzciana 30 000,00 zł

3. sP otałęŻ 30 000,00 zł

4. sP Breń osuch. 30 000,00 zł

5. sP Łysaków 30 000'00 zł

ó. SP Ziempniów 30 000,00 zł

Wszystkie koszty zostaną pokry.te ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Plojekt nie przewiduje zapewnienia wkładu
własnego gminy.

Projekt będzie realizowany od 01 września 2012 roku do 31 gn-rdnia 2012 roku
W zakresie doposazenia bazy dydakĘczrej '

Podjecie stosownej uchwĄ przez Radę Gminy jest jędnym Z warunków lłrymaganych
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie do zawarcia umowy.


