
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „W przyszłość bez barier” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża sie zgodę na realizację projektu pod nazwą „W przyszłość bez barier” współfinansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 
RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej 
na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

§ 2. Realizacja projektu określonego w § 1 nastąpi w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.
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Uzasadnienie

Gmina Olecko, w odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o naborze wniosków
o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej
na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą
„W przyszłość bez barier”.

Wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i po negocjacjach został zatwierdzonydo dofinansowania.

Projekt będzie prowadzony i zarządzany przez Gminę Olecko.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Judzikach oraz Zespołu Szkół
w Babkach Oleckich poprzez wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych 22 nauczycieli, organizację dodatkowych zajęć
rozwijających kompetencje kluczowe dla 53 uczniów, doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także
organizację warsztatów wspierających zwiększających wiedzę/umiejętności dla 15 rodziców/opiekunów prawnych uczniów
biorących udział w projekcie.

W ramach projektu realizowane będą 2 zadania:

1.Kształtowanie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

2.Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.

Powyższe zadania będą zrealizowane poprzez:

1) przeprowadzenie szkolenia dla 7 nauczycieli z zakresu stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku
pracy,

2) przeprowadzenie szkolenia dla 20 nauczycieli z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji cyfrowych,

3) organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla łącznie 53 uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Judzikach i Babkach Oleckich oraz Gimnazjum w Judzikach i Babkach Oleckich, oraz organizację i przeprowadzenie
innych działań wspierających ten proces,

4) wyposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć,

5) przeprowadzenie warsztatów wspierających dla 15 rodziców.

Efektem projektu będzie podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, podniesienie poziomu
kompetencji kluczowych uczniów, doposażenie 2 szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, a także podniesienie
wiedzy rodziców/opiekunów prawnych uczniów z zakresu motywowania dziecka, kształtowania jego kreatywności oraz
bezpieczeństwa w sieci.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 646 598,60 zł, z czego wnioskowana dotacja: 611 323,80 zł (94,54 %) oraz wkład
własny gminy: 35 274,80 zł (5,46 %). Wkład własny gminy stanowi wkład niepieniężny w wysokości 26 274,80 zł (część
wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w szkoleniach) oraz wkład finansowy: 9 000,00 zł.
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