
                                                                                                                           Projekt 

 

  

UCHWAŁA   NR  XXXIII/386/10 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 30 czerwca 2010r. 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Biała do realizacji projektu  systemowego pn.”Program 

indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w latach 

2010-2013. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, 

Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 

102,poz.1055, 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457;  z 2006r. Nr 17 

poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 ;            

z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241;            

z 2010r.Nr 28 poz. 142 i 146)  Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

 

                                                          §  1  

 

1.Gmina Biała przystępuje do realizacji projektu  systemowego p.n.Program indywidualizacji  

   procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach  

   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie  

   szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie  

   różnic w jakości usług edukacyjnych.                                                         

2.Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest  

   Gmina Biała:  

1) Publicznej Szkole Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej  

2) Publicznej Szkole Podstawowej – Filia w Gostomi 

3) Publicznej Szkole Podstawowej – Filia w Radostyni 

4) Publicznej Szkole Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku 

5) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pogórzu- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pogórzu 

6) Publicznej Szkole Podstawowej w Śmiczu 

 

                                                      § 2  

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej . 

 

                                                         §  3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 



 

Uzasadnienie: 

 

 W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki oraz założeniami Planu działania na rok 2010 dla Priorytetu IX Poddziałanie 

9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 

edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych , dot. realizacji projektu 

systemowego pn.Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-

II szkół podstawowych” – Gmina Biała  złożyła wniosek  aplikacyjny  o dofinansowanie  

wyżej wymienionego projektu, obejmującego wszystkie szkoły podstawowe dla których jest 

organem prowadzącym. W ramach projektu zaplanowano działania, które wynikają z 

rzeczywistych i zdiagnozowanych  potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów szkół  i obejmują  

dodatkowe zajęcia  dla uczniów klas I-III mających trudności w czytaniu, pisaniu, w 

zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia  terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami 

komunikacji społecznej, gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęcia 

rozwijające zainteresowania uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkól w materiały 

dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji , odpowiednio do rozpoznanych i 

zaplanowanych zajęć dodatkowych. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2010/2011. 

Wartość  projektu wynosi  ok. 190tyśzł. projekt nie wymaga dofinansowania środków 

własnych. 

Przedmiotowa uchwała stanowi jeden z potrzebnych załączników do podpisania umowy z 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu  o dofinansowanie projektu. 

 

 

 

 

 

 

Sporządziłą: M. Tomala 

 
Biała, 2010-06-10 

 

  


