Uchwała Nr 336/V/10
Rady Miasta Józefowa
z dnia 16 września 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia projektu „Akademia Jutra” w ramach Działania 9.1,
Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Projekt pod nazwą „Akademia Jutra”, który realizowany będzie 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
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Został on złożony w odpowiedzi na
konkurs nr 1/POKL/9.1.2/2009 ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Programów Unijnych.
§2
Realizacja zadania określonego
o dofinansowanie Projektu.
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§3
Środki na realizacje Projektu zostaną wprowadzone do budżetu Miasta Józefowa.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
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
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W odpowiedzi na konkurs Miasto Józefów/Szkoła Podstawowa Nr 1 złożyło
projekt pod nazwą „Akademia Jutra”. Projekt uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny
Projektów i została przyznana kwota dofinansowania w wysokości 170 759,77 zł.
Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie uczniom/uczennicom dodatkowych
możliwości w osiągnięciu takiego poziomu wiedzy, który stanowiłby zaplecze
gwarantujące sukces na dalszym etapie kształcenia.
Cele szczegółowe projektu to:
1. Wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach chłopców/dziewcząt w trakcie
procesu kształcenia przez prowadzenie w ramach projektu zajęć
wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, doradztwa psychologicznopedagogicznego.
2. Podwyższenie
poziomu
umiejętności
społecznych
przez
udział
uczniów/uczennic w ww zajęciach oraz współpracę ze środowiskiem lokalnym
podczas organizowanych wycieczek i wizyt studyjnych w naszym regionie
3. Przygotowanie dziewcząt/chłopców z klas VI pod kątem standardów
egzaminacyjnych.
4. Stwarzanie możliwości do rozwijania zainteresowań dziewcząt/chłopców
poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań:
informatycznego, j. angielskiego, j. niemieckiego, ekologiczno-przyrodniczego,
plastycznego, turystyczno-krajoznawczego, matematycznego, ortograficznego,
teatralnego.
Zatwierdzenie Projektu jest wymogiem formalnym niezbędnym do zawarcia umowy o
dofinansowanie.

