
 
Uchwała Nr XIV/87/2011 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 września 2011 roku 
 
 

w sprawie zatwierdzenia  przystąpienia do realizacji projektu pn „Wspieram i motywuję - 
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie 
Kosakowo”. 
W ramach Poddziałania 9.1.2.  w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki –„ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.” 
 

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

 ( tekst jednolity Dz.U.2001r.Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm)  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala co następuje: 

§1 

Zatwierdza się projektu pn  „Wspieram i motywuję - wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kosakowo” nr WND-POKL 09.01.02-22-

244/11 w ramach 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 zmniejszenia różnic w jakości usług 

edukacyjnych. 

 

Projekt stanowi odpowiedz na nabór wniosków o dofinansowanie projektów finansowych z 

zakresu indywidualizacji procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III szkół 

podstawowych. 

§2 

Wniosek stanowi załącznik do Uchwały 

§3 

Realizacja zadań określonych w §1 nastąpi w terminach zawartych we wniosku. 

§4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Program gospodarczy projektu pn  „Wspieram i motywuję- wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kosakowo”, jest odpowiedzią 

na nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.  

Pozyskane środki finansowe przeznaczone będą na : 

1. wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań poprzez 

indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w 100% szkół podstawowych 

funkcjonujących w Gminie Kosakowo. 

2. Zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty  edukacyjno- 

wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i 

możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.  

3. Zwiększenia stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach Gminy Kosakowo 

aktywizujących metod nauczania. 

4. Zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji w/w celów. 


