
 

UCHWAŁA Nr XI/125/11 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pod 

tytułem „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” o Nr: POKL.09.01.02-30-094/11 

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Złotów uchwala,  

co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się i przystępuje do projektu 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 pod tytułem: „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” o numerze projektu: 

POKL.09.01.02-30-094/11 na kwotę 216 421,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy 

czterysta dwadzieścia jeden złotych). 

 

 

§ 2. Projekt zostanie zrealizowany w okresie od dnia 1 września 2011 r. do dnia              

31 sierpnia 2012 r. 

 

 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

 

 

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U ZA S A D N I E N I E  

 

d o  UCHWAŁY Nr XI/125/11 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 25 sierpnia 2011 r. 

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach pod 

tytułem „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” o Nr: POKL.09.01.02-30-094/11 

 

 

 

Gmina Złotów, jako beneficjent przystępuje do Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki dla Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 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 różnic w jakości usług 

edukacyjnych o tytule „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”. W ramach 

przedmiotowego poddziałania wspierane są projekty skierowane do szkół i placówek 

oświatowych prowadzących kształcenie ogólne. Na terenie gminy Złotów z projektu ma 

skorzystać 7 szkół podstawowych z miejscowości: Zalesie, Sławianowo, Radawnica, 

Kleszczyna, Górzna, Święta i Stawnica. W ramach realizacji zadania w szkołach będą 

realizowane zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zakresie czytania, zajęcia dla 

dzieci mających trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych, zajęcia 

logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia dla dzieci uzdolnionych w 

zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.  

 

Wartość projektu określona została na kwotę 216 421,00 zł w całości finansowaną ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przewidziana jest na 

okres od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki pod tytułem „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III”        

o Nr: POKL.09.01.02-30-094/11 jest niezbędna dla podpisania umowy z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy. 

 
 

 

    

 

 


