
 
UCHWAŁA Nr XXVII / 183 / 12 

RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 4 października 2012 r. 

 
w sprawie przystąpienia Gminy Cegłów do realizacji projektu systemowego  

pn. „Moja Szkoła” 
 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.1), Rada Gminy uchwala co następuje:  

 
§ 1 

Rada Gminy Cegłów wyraża zgodę na realizację projektu systemowego pn. „Moja Szkoła” w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – priorytet IX; działanie 9.1; poddziałanie 
9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

§ 2 
Projekt o którym mowa w § 1 jest finansowany z funduszy unijnych oraz budżetu państwa, 
bez wkładu finansowego Gminy. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
Uzasadnienie: 
Przedmiotowa uchwała dotyczy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu IX, 
Działanie 9.1 Podziałanie 9.1.2 pn. „Moja szkoła” 
Projekt pn. „Moja szkoła” zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej adresowany jest do 
uczniów klas I-III w ramach indywidualizacji nauczania w tych klasach. W projekcie udział 
wezmą uczniowie szkół podstawowych z Cegłowa, Piaseczna oraz Wiciejowa. Celem 
głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów kl I-III szkół 
podstawowych funkcjonujących w Gm. Cegłów, dostosowanych do zdiagnozowanych 
potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości edukacyjnych. W ramach projektu 
przewidziano następujące zajęcia wyrównawcze: z j. polskiego, matematyki, ponadto zajęcia 
logopedyczne, zajęcia korekcyjno kompensacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania z nauk 
matematyczno – przyrodniczych. Projekt będzie realizowany od października 2012 do 
czerwca 2012r. Projektem zostanie objętych ok. 96 osób liczba może ulec zmianie ze względu 
na wycofanie z projektu szkoły w Podcierniu. 
 

                                                           
1
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Nr  62, poz. 558, Nr 113, 

poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, 
poz.1281, z 2012 r, poz. 567. 
 


