
UCHWAŁA NR XX/107/2012
RADY GMINY PACYNA

z dnia 14 września 2012 r.

sprawie przystąpienia Gminy Pacyna do realizacji projektu pt.” Indywidualizacja daje szansę na rozwój ” 
w ramach działania 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Pacyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Pacyna do realizacji projektu pt. ”Indywidualizacja daje szansę 
na rozwój„ w ramach działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.” 

§ 2. Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Pacynie w okresie od 
03.09.2012 r. – 28.06.2013 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pacyna 

Stanisław Kołodziejczyk
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Uzasadnienie
Gmina Pacyna aplikowała o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach” działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Projekt skierowany jest dla uczniów klas 
I-III Szkoły Podstawowej w Pacynie. Podjęta przez Radę Gminy Pacyna uchwała ma na celu wyrażenie zgody na 
przystąpienie do realizacji projektu, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego 
w Pacynie. Jego celem jest zdiagnozowanie w szkole grupy dzieci o wolniejszym tempie rozwoju, które wymagają 
zindywidualizowanego podejścia edukacyjnego. Głównym założeniem jest indywidualizacja nauczania dzieci 
z klas I-III . W Szkole Podstawowej w Pacynie w klasach I-III 29 % uczniów ma trudności z czytaniem i pisaniem 
oraz jest zagrożonych dyslekcją. Zaburzenia w rozwoju mowy dotyczą 15% uczniów. Wady postawy 
zdiagnozowano u 9% uczniów. Zakupione w projekcie wyposażenie i sprzęt dla dzieci wpłynie na efektywność 
i atrakcyjność prowadzonych zajęć . 
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