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 Rady Miasta Zielona Góra  

z dnia 16 grudnia 2008 r. 
 

Zielonogórski program wyrównywania szans 
 edukacyjnych dzieci i młodzieży 

 

1. Podstawa prawna programu 

Podstawę prawną programu stanowi art. 90 t ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 

o systemie oświaty, zgodnie z którym gmina może tworzyć lokalny program: 

• wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

 

2. Cele programu 

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży jest zgodny 

z założeniami reformy programowej systemu edukacji, dającej wszystkim dzieciom równe szanse 

dostępu do edukacji, wspierającej rozwój dziecka przygotowującego się do podjęcia nauki. Program 

ten ma na celu stworzenie cyklu nieodpłatnych, pozalekcyjnych zajęć umożliwiających wyrównywanie 

braków i uzupełnienie wiedzy, oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, a także 

zaspokajanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu i kształtowanie pozytywnych postaw 

obywatelskich dzieci i młodzieży.  

Celem programu jest rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej i wychowawczej kierowanej 

do beneficjentów ostatecznych, a także uświadomienie rodzicom i opiekunom potrzeb edukacyjnych  

swoich dzieci, wdrożenie nowego modelu pracy z uczniem skoncentrowanego na podnoszeniu 

kompetencji kluczowych oraz zdolności umożliwiających zatrudnienie w przyszłości, wzmocnienie 

funkcji wychowawczej przedszkola, szkoły, rodziny, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 

i młodzieży.  

Program realizował będzie zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające w ramach przedmiotów 

kształcenia ogólnego, zajęcia mające na celu rozwiązywanie problemów wychowawczych 

we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne uczące 

odpowiedzialności w podejmowanych działaniach, wspierające inicjatywy uczniów, mające na celu 

rozwój empatii i dialogu, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, eliminowanie z życia agresji 

i przemocy. W ramach programu realizowane będą również zajęcia sportowe, mające na celu 

rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, zmianę nawyków higienicznych 

oraz zaspokajanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ma na celu 

niwelowanie różnic oraz tworzenie warunków do optymalnego rozwoju psycho – motorycznego dzieci i 

młodzieży uczęszczającej do zielonogórskich placówek.  

 Proponowana w placówkach oferta zajęć przygotowywana jest tak, by mógł z niej skorzystać 

zarówno przedszkolak, bądź uczeń mający znaczne problemy edukacyjne, jak również przedszkolak, 

bądź uczeń szczególnie uzdolniony.  

 Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży jest jednym 

z elementów systemowego wspomagania dzieci i młodzieży w ich rozwoju. Realizacja tego typu 
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inicjatyw sprzyja podniesieniu jakości kształcenia, wychowania, jak również jest elementem wdrażania 

nowego modelu pracy z dzieckiem, polegającego na indywidualizacji pracy oraz integracji różnych 

metod. Dzięki temu, że ilość dzieci w poszczególnych grupach jest znacząco mniejsza niż na zwykłej 

lekcji w klasie, pozwala to na indywidualne podejście do każdego dziecka i skoncentrowaniu się tylko 

na jego potrzebach, niedoborach oraz uzdolnieniach. Taka forma pomocy materialnej kierowanej 

do dzieci i młodzieży z zielonogórskich placówek zasadniczo podnosi efektywność i atrakcyjność 

prowadzonych zajęć.  

 

3. Sposób realizacji programu 

Koordynatorem Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

jest wydział odpowiedni do spraw oświaty Urzędu Miasta Zielona Góra, we współpracy 

z przedszkolami i szkołami objętymi programem poprzez zlecanie do realizacji zadań w zakresie 

organizacji dodatkowych zajęć.  

Z wszystkimi osobami zatrudnionymi do realizacji programu dyrektorzy placówek zobowiązani są 

podpisać umowę-zlecenie. Osoby zatrudnione do realizacji zajęć merytorycznych z beneficjentami 

końcowymi projektu zobowiązane są prowadzić dzienniki zajęć dodatkowych.  

Dyrektorzy szkół zobowiązani są do przedłożenia w Urzędzie Miasta Zielona Góra 

w wyznaczonym terminie listy beneficjentów ostatecznych programu, listy pracowników zatrudnionych 

do realizacji programu, i innych dokumentów wymaganych do realizacji programu. 

Dokumentację dotyczącą przygotowania, realizacji oraz rozliczenia programu należy 

przechowywać przez 5 lat. 

W ramach programu zabezpiecza się środki finansowe na zatrudnienie personelu do obsługi 

administracyjnej programu. 

Przewiduje się możliwość uczestniczenia wolontariuszy w realizacji programu. 

 

4. Podmioty realizujące program 

W realizacji programu uczestniczą: 

1) Urząd Miasta Zielona Góra, 

2) Zielonogórskie przedszkola, dla których Miasto Zielona Góra jest odpowiednio organem 

prowadzącym bądź dotującym, 

3) Zielonogórskie szkoły, dla których Miasto Zielona Góra jest odpowiednio organem 

prowadzącym bądź dotującym. 

 
5. Beneficjenci programu 

Beneficjentami końcowymi programu są dzieci uczęszczające do zielonogórskich przedszkoli, 

dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół dla których Miasto Zielona Góra jest odpowiednio organem 

prowadzącym bądź dotującym. 

Program kierowany jest do ogółu dzieci i młodzieży z zielonogórskich placówek objętych 

programem. Nie przewiduje się dodatkowych wymogów, takich jak na przykład obowiązek spełniania 

kryterium dochodowego. Jednakże w znacznej mierze z tej oferty korzystają dzieci i młodzież 

pochodząca z rodzin o niskim statusie materialnym. Adresatami tego projektu są także dzieci 
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i młodzież z rodzin niepełnych, rodzin, które objęte są nadzorem kuratorów sądowych, a także rodziny 

dotknięte takimi problemami jak na przykład: bezrobocie, nałogi, długotrwała choroba, niewydolność 

wychowawcza.  

Znaczny odsetek beneficjentów ostatecznych programu stanowią dzieci i młodzież z problemami 

edukacyjnymi stwierdzonymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Programem objęte są 

także dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz zagrożona niedostosowaniem społecznym. 

Wśród adresatów programu są dzieci i młodzież nie mająca problemów edukacyjnych, 

ale wymagająca wsparcia w zakresie zagospodarowania czasu wolnego, dzieci i młodzież szczególnie 

uzdolniona, oczekująca dodatkowego pola do rozwijania swoich talentów. 

 

6. Formy udzielania pomocy materialnej uczniom w ramach programu 

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży to pakiet 

nieobowiązkowych, ponadprogramowych i nieodpłatnych zajęć, a w szczególności: 

• zajęć o charakterze edukacyjno – wspomagającym dla dzieci w wieku przedszkolnym, 

• zajęć rozwijających zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia, 

• zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności, w tym zajęć o charakterze artystycznym 

i kulturowym, 

• zajęć o charakterze psychologiczno – pedagogicznym wspierających rozwój ucznia, 

• zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

• zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym, 

• zajęć kształtujących postawy przedsiębiorczości, podejmowania aktywności edukacyjnej 

i zawodowej. 

Przewiduje się możliwość prowadzenia zajęć zarówno w trakcie trwania roku szkolnego, 

jak również w wakacje.  

Możliwe jest organizowanie zajęć w formie wyjazdowej. 

Nie przewiduje się udzielania stypendiów w ramach realizacji Zielonogórskiego programu 

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Zabezpiecza się środki finansowe na pokrycie kosztów rzeczowych, takich jak na przykład: koszt 

utrzymania pomieszczeń, materiały dydaktyczne, biurowe itp. wynikających z realizacji tego zadania. 

Zabezpiecza się środki finansowe na materiały i działalność informacyjną oraz promującą 

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.  

 
7. Planowane rezultaty programu 

Realizacja Zielonogórskiego programu wyrównywania szans skutkować powinna tworzeniem jak 

najdogodniejszych warunków rozwoju dzieci i młodzieży możliwie najbliżej miejsca ich zamieszkania. 

Program będzie poddany corocznie ewaluacji w zakresie skutków jego realizacji oraz osiąganych 

rezultatów. 

Rezultatem działań podejmowanych w ramach programu jest zwiększenie dostępu do wiedzy oraz 

wzrost umiejętności kluczowych, zwłaszcza dla uczniów mających trudności w nauce. Oczekiwanym 

rezultatem będzie także zapewnienie dodatkowego wsparcia rozwoju uczniów szczególnie 

uzdolnionych i utalentowanych.  
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Niemniej istotnym rezultatem jest promowanie i kształtowanie zdrowego stylu życia, między 

innymi dzięki uświadamianiu dzieciom i młodzieży istotnego wpływu ruchu na ogólne samopoczucie, 

zdrowie człowieka oraz integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ma także 

uatrakcyjnić czas wolny dzieci i młodzieży, być okazją do rozbudzenia aspiracji edukacyjnych. 

Proponowane w ramach projektu formy zajęć prowadzone w ciekawy, niestereotypowy sposób 

zrównoważą szanse edukacyjne dzieci i młodzieży. 

Program wdrażany jest z założeniem, iż w znacznym stopniu wpłynie on na wybory odnoszące się 

do kolejnych etapów kształcenia oraz drogi rozwoju osobistego dzieci i młodzieży korzystających 

z tych form wsparcia. 

 

8. Sposób finansowania programu 

Środki finansowe na realizację Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych 

dzieci i młodzieży pochodzą z budżetu Miasta Zielona Góra oraz zewnętrznych pozyskanych 

z różnych źródeł i są przekazywane zainteresowanym podmiotom proporcjonalnie do liczby 

uczestników programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY  
 
 
 

Adam Urbaniak 


