
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI  
(PO KL) 

  

  

 

PO KL jest  programem operacyjnym służącym realizacji Narodowej Strategii Spójności 
2007-2013 opracowanej przez Rząd RP w celu wykorzystania nowych środków w ramach 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski na lata 2007-2013. Jest 
on finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Główny 
cel tego programu to wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel ten jest 
realizowany między innymi przez aktywizację zawodową osób nieaktywnych zawodowo, 
rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie 
poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz 
wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej. 
  

  

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” 

W ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” realizowane są 
działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek realizujących proces 
kształcenia, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia 
poprzez wysokiej jakości usług edukacyjnych. W szczególności wspierane będą te obszary 
i środowiska, które napotykają na najsilniejsze bariery w dostępie do wysokiej jakości usług 
edukacyjnych.  

W „Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytet IX 
obejmuje następujące Działania: 

9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty; 
9.2 – Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego; 
9.3 – Upowszechnienie kształcenia ustawicznego formach szkolnych; 
9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty; 
9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.  

  

Wnioski, które Nasza placówka składała i realizowała w ramach priorytetu IX działania 
9.1 dotyczyły poddziałań 9.1.2. oraz 9.1.3 

Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

  



  

Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

 
„Indywidualizacja nauczania i wychowania  

klas I – III w Gminie Radków” 

Projekt realizowany w ramach projektów systemowych Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2) współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
W ramach projektu prowadzone będą: 

1. Zajęcia dla uczniów wykazujących specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym 
także dla zagrożonych ryzykiem dysleksji: mgr Zdzisława Dudek, mgr Agata Kocela, 
mgr Mirosława Zamożna 

2. Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy - zajęcia logopedyczne: mgr Olga 
Huć, mgr Ewa Turska 

3. Zajęcia dla uczniów z wadami postawy - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej: mgr Agata 
Rak (UWAGA - na zajęciach gim. korekcyjnej obowiązuje strój sportowy!) 

4. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, ze 
szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych: mgr Iwona Brych, 
mgr Małgorzata Strączyńska 

 


