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* dotyczy wyłącznie Wnioskodawcy, który realizuje w ramach projektu 4 typ wsparcia 

……………………………………….       ……………………………….. 

Nazwa i adres Beneficjenta        (miejscowość i data) 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WYMOGÓW W ZAKRESIE 

REALIZACKI 4 TYPU PROJEKTU 

„KOMPLEKSOWE PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE SZKOŁĘ LUB PLACÓWKĘ OŚWIATY  

W PROCESIE INDYWIDUALIZACJI PRACY Z UCZNIEM  ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI I W PRACY Z UCZNIEM MŁODSZYM” 

Oświadczam/y, że: 

1) działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, z wyłączeniem wsparcia udzielanego na rzecz ucznia młodszego lub 

ucznia z niepełnosprawnością obejmują II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły 

podstawowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum). 

2) wsparcie w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji 

pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły 

lub placówki systemu oświaty, będzie uwzględniać współpracę z rodzicami.  

3) zakupione w ramach indywidualizacji nauczania pomoce, sprzęt specjalistyczny, 

podręczniki, a także wiedza i umiejętności przeszkolonych nauczycieli będą 

wykorzystywane w ramach działań prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty objęte wsparciem w projekcie, odpowiednio do: 

a) organizowania i udzielania przez szkoły i placówki systemu oświaty pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formach 

wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach; 

b) opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z przepisami odpowiednio rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414) lub 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 

szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392); 

c) opracowania i realizacji w trakcie bieżącej pracy z uczniem indywidualnych 

programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży 

posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie  

z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. 
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w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 

529); 

 

………………………………………………………………………………….. 

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do podejmowania  

  decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy 

 


