
UCHWAŁA NR XI/   51   /2011
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 15 WRZEŚNIA  2011 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia projektu pt. „Recepta na lepsze jutro – Indywidualizacja 
nauczania  i  wychowania  w  gminie  Borek  Wielkopolski”  
o  nr  POKL.09.01.02-30-101/11  współfinansowanego  przez  Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591  z  późn.  zm.)  oraz  w  związku  z  pkt  3.10  Informacji  dotycząca  naboru 
wniosków 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
Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1.1. Zatwierdza  się  projekt  pt.  „Recepta  na  lepsze  jutro  –  Indywidualizacja 
nauczania i wychowania w gminie Borek Wielkopolski” o nr POKL.09.01.02-30-
101/11, obejmujący okres realizacji od 01 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. 
2. Kwota dofinansowania projektu: 159 400,00 zł.
3. Projekt  realizowany  jest  w  ramach  Priorytetu  IX,  Poddziałanie  9.1.2 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych  z  Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:
Tomasz Marszałek



UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XI/  51    /2011

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2011 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia projektu pt. „Recepta na lepsze jutro – Indywidualizacja 
nauczania  i  wychowania  w  gminie  Borek  Wielkopolski”  
o  nr  POKL.09.01.02-30-101/11  współfinansowanego  przez  Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Złożony przez Gminę Borek Wlkp. wniosek o dofinansowanie projektu 
pt. „Recepta na lepsze jutro – Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie 
Borek  Wielkopolski”  o  nr  POKL.09.01.02-30-101/11,  w  ramach  Priorytetu  IX, 
Poddziałanie  9.1.2.  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  
o  utrudnionym dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług 
edukacyjnych  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  został  rozpatrzony 
pozytywnie  na  etapie  oceny  merytorycznej.  W  związku  z  tym  został 
zakwalifikowany do dofinansowania. 

Projekt  „Recepta  na  lepsze  jutro  -  Indywidualizacja  nauczania  
w gminie  Borek Wielkopolski”  ma  doprowadzić  do  osiągnięcia  celu  ogólnego, 
jakim jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację 
procesu  kształcenia  dzieci  z  klas  I-III  we  wszystkich  szkołach  podstawowych 
funkcjonujących w Gminie Borek Wielkopolski. Ma również wesprzeć działania 
wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Borek Wielkopolski w realizacji 
treści  i  wymagań określonych w nowej  podstawie programowej  dla  pierwszego 
etapu edukacyjnego.

Realizacja  projektu  przyczyni  się  do  podnoszenia  u  uczniów 
podstawowych  umiejętności  związanych  z  czytaniem,  pisaniem,  liczeniem, 
mówieniem, zdolnościami artystycznymi czy rozwojem społecznym. Dzięki temu 
projektowi wzbogacona zostanie oferta edukacyjna, przez co uczniowie będą mogli 
skorzystać z atrakcyjnego powszechnego dostępu do edukacji.

Obecnie  placówki  nie  posiadają  wystarczającej  bazy  dydaktycznej 
umożliwiającej  realizację  atrakcyjnego  I  etapu  edukacyjnego.  Z  racji  miejsca 
zamieszkania  uczniowie  mają  utrudniony  dostęp  do  nowoczesnych  źródeł 
zdobywania  wiedzy.  Niska  świadomość  społeczeństwa  w  zakresie  potrzeb 
edukacyjnych młodego pokolenia nie służy motywacji dzieci do rozwijania swoich 
możliwości.  W  celu  ukazania  potrzeb  edukacyjnych  niezbędnych  w  celu 



prawidłowego  rozwoju  należy  wprowadzić  dodatkowe,  atrakcyjne  zajęcia 
motywujących uczniów do działania. 

W  projekcie  uczestniczyć  będą  uczniowie  i  uczennice  klas  I-III, 
odpowiednio  do  rozpoznanych  potrzeb,  w  zakresie  specyficznych  trudności  
w  uczeniu  się  lub  zajęć  rozwijających  uzdolnienia  i  zainteresowania.  
W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których 
zdiagnozowano  określone  problemy.  W  zajęciach  rozwijających  zdolności  
i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.

Poprzez udział w programie zostaną zrealizowane dwa główne zadania:
1) Doposażenie  bazy  dydaktycznej  szkół:  wyposażenie  w  materiały 

dydaktyczne sal, w których prowadzone są zajęcia z uczniami i uczennicami 
klas I-III wszystkich szkół objętych programem. Wyposażenie będzie zgodne 

z potrzebami uczniów i uczennic szkół. Do wszystkich szkół podstawowych 
zakupione zostaną: plansze i tablice edukacyjne do realizacji treści z zakresu 
edukacji przyrodniczej, bryły geometryczne oraz gry dydaktyczne, książki  
z  ćwiczeniami  pozwalające  poprzez  zabawę  poprawiać  wymowę  dzieci. 
Najmniejsze  szkoły  doposażą  swoją  bazę  dydaktyczną  we  własny  sprzęt 
specjalistyczny  (laptopy  +  projektor).  Zakupione  materiały  dydaktyczne  i 
sprzęt będą również służyć kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia 
równości  i  zostaną  wykorzystane  w  nauczaniu  niestereotypowego 
postrzegania  ról  kobiecych i  męskich  w społeczeństwie.  Całkowita  kwota 
wydatków na pomoce dydaktyczne wyniesie 108 600,00.

2) Realizacja  zajęć  dodatkowych.  Wszystkie  szkoły  w  Gminie  Borek 
Wielkopolski  realizują  zajęcia  dodatkowe,  wspierające  indywidualizację 
procesu  dydaktycznego,  na  podstawie  opracowanych  przez  zespół 
nauczycieli wszystkich naszych szkół programów indywidualizacji.  

W szkołach podstawowych realizowane będą następujące zajęcia:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym 

także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia  dla  dzieci  z  trudnościami  w  zdobywaniu  umiejętności 

matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia korekcyjno kompensacyjne,
- zajęcia  socjoterapeutyczne  i  psychoedukacyjne  dla  dzieci  z  zaburzeniami 

komunikacji społecznej,
- gry i zabawy ogólnorozwojowe.
Przewiduje  się  przeprowadzenie  30  zajęć  w  roku  szkolnym  2011/2012.  
W  Szkole  Podstawowej  w  Borku  Wlkp.  część  zajęć  odbywać  się  będzie  



w  dwóch  grupach.  W  pozostałych  szkołach  dla  każdego  rodzaju  zajęć 
utworzone  zostaną  pojedyncze  grupy.  Ponadto  w ramach  projektu  wszystkie 
dzieci objęte zostaną pomocą psychologiczną i pedagogiczną.
Dodatkowo dla dzieci szczególnie uzdolnionych zostaną zorganizowane zajęcia 
rozwijające zainteresowania: prowadzenie nauk matematyczno-przyrodniczych, 
zajęcia  aktorskie,  zajęcia  muzyczne,  zajęcia  taneczne,  zajęcia  historyczne, 
zajęcia  sportowe,  zajęcia  językowe.  Kwota  na  realizację  zajęć  wynosi:  
50 800,00 zł.

Obecnie  jest  składana  dokumentacja  do  podpisania  umowy  
z  Wojewódzkim  Urzędem  Pracy  w  Poznaniu  i  jednym  z  wymaganych 
załączników jest w/w uchwała zatwierdzająca projekt współfinansowany z EFS.

Opracował:
Tomasz Marszałek


