
UCHWAŁA NR III/35/18
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 12 grudnia 2018 r.

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

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r.  
poz. 994 z późn .zm.)  Rada Miejska w Kluczborku uchwala , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji projektu „Ponadnarodowa 
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 projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry
edukacji szkolnej” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-
2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Tytuł projektu " Z angielskim od
pierwszaka do nastolatka" realizowany będzie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Emilii Plater
z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry
nauczycielskiej, zdobycie nowych metod i narzędzi nauczania, pogłębianie umiejetności z zakresu
zarzadzania i realizacji projektów międzynarodowych oraz promowanie idei „Uczenia się przez całe życie".
Jednocześnie w ramach projektu realizowana będzie poprawa jakości nauczania języka angielskiego oraz
poszerzenie oferty nauczania języków obcych na pozostałych przemiotach poprzez włączenie elementow
języka obcego i poszerzenie oferty szkoły o zintegrowane nauczanie przedmiotu i języka.

Nauczyciele będą mieli możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia i nauczania oraz
nawiązanie współpracy międzynarodowej celem rozwijania kompetencji kluczowych, w tym posługiwania
się językiem obcym.

Projekt uzyskał ocenę pozytywną. Przewidywana całkowita kwota dofinansowania projektu to
16686 euro.
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