UCHWAŁA NR IX/71/11
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 28 września 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Pszczółkowska Akademia Juniora - wyrównywanie szans
edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki"
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,
poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,
poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, poz.230, Nr 106, poz.675,
z 2011 r. Nr 21, poz.113 i Nr 134, poz.777) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się projekt pn. "Pszczółkowska Akademia Juniora - wyrównywanie szans edukacyjnorozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki", o numerze WND-POKL.09.01.02-22234/11, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który
został złożony w ramach naboru projektów systemowych, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2
Wyrówywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na gminnych tablicach ogłoszeń oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Uzasadnienie
Gmina Pszczółki złożyła do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego projekt systemowy w zakresie indywidualizacji nauczania pn. "Pszczółkowska Akademia Juniora wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Pszczółki". Dotyczy
on organizacji dodatkowych zajęć wyrównawczych, terapeutycznych i rozwijających umiejętności oraz
zainteresowania dla uczniów i uczennic klas I-III uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Pszczółkach, Szkoły
Podstawowej w Różynach, Szkoły Podstawowej w Skowarczu i Szkoły Podstawowej w Żelisławkach. W ramach
projektu zakupione zostaną również wyposażenie, przyrządy i pomoce dydaktyczne przeznaczone do
wykorzystania podczas ww. zajęć. Wartość projektu wynosi 174.767,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana
jest na rok szkolny 2011/2012.
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