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z dnia  8 grudnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji 
szkolnej” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Na podstawie ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.                               
z 2020 poz. 713 z późn .zm.)  Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji projektu „Międzynarodowa 
mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2. Projektem, o którym mowa w § 1 zostanie objęta Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Emilii Plater 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kluczbork. 

§ 3. Środki finansowe zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na 
zasadach określonych w umowie finansowej. 

§ 4. Obsługę finansową projektu w imieniu Gminy realizować będzie Administracja Oświaty                         
w Kluczborku, natomiast obsługę merytoryczną Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Emilii Plater 
z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Uzasadnienie

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach konkursu projektu „Międzynarodowa
mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „ Bezpieczna i przyjazna szkoła” uzyskał pozytywną ocenę.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, psychologowie,
pedagodzy, nauczyciele-bibliotekarze, nauczyciele pracujący w świetlicach.

Główny cel projektu to modernizacja i unowocześnienie metod i narzędzi pracy z dziećmi i młodzieżą,
aby lekcje stały się dla nich atrakcyjne i ciekawe, umiejętne zarządzanie organizacją i projektami, umiejętne
radzenie sobie ze stresem szkolnym, brakiem koncentracji u uczniów, brakiem zaangażowania pracowników
w projekty międzynarodowe typu eTwinning czy KA2 z Erasmus+. Projekt ten umożliwi poznanie nowych
metod radzenia sobie z tymi problemami, umożliwi również nawiązanie kontaktów z kadrą zarządzającą
innych placówek oraz nauczycielami zaangażowanymi w projekty unijne. Udział w szkoleniu z zakresu
zarządzania da bezpośrednią możliwość stworzenia własnego projektu KA2 co zaowocuje nawiązaniem
międzynarodowej współpracy i realizacją projektu z udziałem uczniów. Wprowadzenie wielojęzyczności na
lekcjach umożliwi uczniom, szczególnie tym, którzy mają trudności edukacyjne, pochodzą z rodzin
o niskim standardzie życia, są dyskryminowane z różnych względów oraz są niepełnosprawni czy to
intelektualnie, fizycznie czy też w inny sposób, naukę języka w sposób naturalny, na różnego rodzaju
zajęciach, nie tylko na lekcjach języka angielskiego. Realizacja projektu będzie długofalowa, szczególnie
dla uczniów klasy I, ponieważ przez cały ośmioletni okres nauki w szkole będą realizowane zajęcia
projektowe. Wskutek tych działań po zakończeniu klasy ósmej uczniowie będą posiadali zaawansowaną
znajomość języka.Uczniowie nie tylko zgromadzą wiedzę z gramatyki czy słownictwa, ale nauczą się
używać jej w naturalnych warunkach, nauczą się krytycznego myślenia w różnorodnych sytuacjach oraz
wykorzystywania tej wiedzy w różnych sytuacjach dnia codziennego. Wielojęzyczność jest kluczową
umiejętnością, która przyczynia się do lepszego przygotowania ludzi do rynku pracy i pozwala lepiej
wykorzystywać dostępne możliwości. Przy pomocy projektu istnieje mozliwość również propagowania
sportu i aktywności fizycznej czego skutkiem będzie zdrowe i świadome pokolenie osób kończących
szkołę.

Projekt realizowany w obszarze edukacji szkolnej ma na celu poprawę jakości pracy jednostki poprzez
udział jej nauczycieli w wyjazdach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których
podnoszoną własne kompetencje zawodowe.

W przypadku zatwierdzenia do realizacji programu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przekaże
przyznane dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 170 528,79 PLN na warunkach określonych
w umowie o dofinansowanie.
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