UCHWAŁA NR VI/110/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji projektu
Nr POWR.02.10.00-00- 5016/18 pn. Kluczborska Szkoła Ćwiczeń w ramach konkursu
Nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń
Na podstawie art. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 r.
poz.994 z późn. zm.) w związku z art. 28 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju ( Dz.U. z 2018 r. poz.1307 z póżn.zm) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji projektu Nr POWR.02.10.00-005016/18 pn. Kluczborska Szkoła Ćwiczeń w ramach konkursu Nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn.
Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w ramach Osi Priorytetowej II: Efektywne polityki publiczne dla rynku
pracy, gospodarki i edukacji; Działanie:2.1 Wysoka jakość systemu edukacji.
§ 2. Projekt, o którym mowa w §1 realizowany będzie od 01.04.2019 r. do 31.03.2021r.
§ 3. Projektem zostaną objęte wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Kluczbork oraz jako szkoły współpracujące PSP w Roszkowicach, PSP w Biskupicach, PSP
w Byczynie.
§ 4. Wartość wnioskowanej kwoty projektu: 1 346 948,55 zł. (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści
sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 55/100).
§ 5. Obsługę finansową i merytoryczną projektu w imieniu Gminy realizować będzie Administracja
Oświaty w Kluczborku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia
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Uzasadnienie
Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji projektu Nr POWR.02.10.00005016/18 pn. Kluczborska Szkoła Ćwiczeń w ramach konkursu Nr POWR.02.10.00-IP.02.00.005/18 pn.
Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w ramach Osi Priorytetowej II: Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie:2.1 Wysoka jakość systemu edukacji. Realizacja projektu
wpisuje się w kompleksową strategię rozwoju Gminy Kluczbork odpowiadającą zdiagnozowanym
wyzwaniom na poziomie województwa.
Celem głównym projektu będzie wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w województwie opolskim
poprzez utworzenie modelu KLUCZBORSKIEJ SZKOŁY ĆWICZEŃ (KSzC) w 3 publicznych szkołach
podstawowych w Kluczborku (PSP 1, PSP 2, PSP 5), które będą funkcjonowały w projekcie jako szkoły
wiodące.W projekcie będą zaplanowane działania, w których nauczyciele, studenci i uczniowie rozwiną
kompetencje kluczowe, umiejętności psychopedagogiczne oraz metodyczne niezbędne na rynku pracy.
Projekt będzie zapewniał praktyczne doskonalenie nauczycieli w nowe formy i metody kształcenia, w tym
metody nauczania przyjazne mózgowi.
Wsparciem zostanie objętych w sumie 10 szkół.
Szkoły wiodące: PSP nr 1, PSP nr 2 i PSP nr 5 w Kluczborku.
Szkoły współpracujące z gmin wiejskich: PSP w Bąkowie, PSP w Bogacicy, PSP w Kujakowicach,
PSP w Kuniowie, PSP w Roszkowicach, PSP w Biskupicach.
Szkoła współpracująca w gminie: PSP w Byczynie
Nauczyciele ze szkół wiodących będą brali udział w warsztatach metodycznych, sieciach wsparcia,
konsultacjach, konferencjach, szkoleniach, szkoleniach elearningowych.
Nauczyciele ze szkół współpracujących będą brali udział w warsztatach, sieciach wsparcia, konsultacjach,
konferencjach, szkoleniach, szkoleniach elearningowych, lekcjach pokazowych.
W ramach projektu zostaną wyposażone szkoły wiodące w 4 nowoczesne pracownie: ICT, językową,
matematyczną i przyrodniczą.
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