
UCHWAŁA NR XXXV/ 274 /13 
RADY GMINY CEGŁÓW 
z dnia 25 czerwca 2013 roku 

w sprawie przystąpienia Gminy Cegłów do realizacji projektu  
„Nauka kluczem do sukcesu” 

 
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 pt. „Nauka kluczem do sukcesu” 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”.  

 
§ 2. 

Realizacja projektu, o którym mowa w § 1 o wartości 43.389,40 zł. (słownie: czterdzieści trzy 
tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć zł. 40/100) zostanie dofinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
       Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
 
       (-) Zygmunt Wojciech Kaska 
 
 
 
 
 
 

                                                           
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 2004r. Nr 102, 
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, 
poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230 i 
Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 
1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. Nr 153.. 

 



Uzasadnienie: 
Celem projektu jest wspieranie idei indywidualnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Cegłowie oraz w Szkole Podstawowej 
w Piasecznie.  
Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia trudności ruchowych a także trudności w 
zdobywaniu wiedzy matematycznej, w czytaniu i pisaniu, dysleksji uczniów mających 
problem z realizacją wymagań programowych. Pomoże to uczniom biorącym udział w 
zajęciach projektowych w zdobywaniu osiągnięć w dalszej edukacji szkolnej. 
Planowane zajęcia zwiększą możliwości logicznego myślenia, porozumiewania się i 
kojarzenia uczniów uzdolnionych, co zapewni im dobry start w dalszą naukę i zadba o ich 
odpowiedni rozwój. 
 
Pozyskane środki pozwolą zwiększyć doposażenie bazy dydaktycznej  Szkoły Podstawowej 
w Cegłowie. 
 


