Uchwała Nr XX-94/2012
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 29 października 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Odkryjmy wspólnie świat”
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz.
1658 z późn. zm.),
Rada Miejska w Wołominie uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się do realizacji w roku szkolnym 2012/2013 projekt konkursowy „Odkryjmy
wspólnie świat” realizowany w ramach POKL, 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 9.1.1.
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/ Marcin Dutkiewicz

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Odkryjmy wspólnie świat”

W związku z wnioskiem złożonym w ramach konkursu otwartego, Gmina Wołomin
zakwalifikowała się do projektu „Odkryjmy wspólnie świat”, POKL, 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 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej.
Przewiduje się utworzenie 6 punktów przedszkolnych, tj. 6 grup po 20 dzieci w każdej grupie
na terenie następujących szkół wiejskich: w Czarnej, Duczkach, Majdanie, Starym Grabiu
i Zagościńcu – 2 grupy.
Zajęcia będą prowadzone w roku szkolnym 2012/2013 przez 4 dni w tygodniu po 4 godziny
dziennie.
Celem realizacji projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 3-4 letnich z terenów
wiejskich Gminy Wołomin poprzez stworzenie warunków równego dostępu do edukacji
przedszkolnej, w tym dzieci niepełnosprawnych.
Ogólna wartość projektu – 533 532,00 zł. Projekt w 100% finansowany ze środków EFS.

