
                                           Uchwała Nr XXIX.0007.234.2013                                  

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 19 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu „Uczyć się ale jak? – Program Rozwojowy 

Szkół” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet IX. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 

i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz  zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.               

o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. 594 z późn. zm.) - Rada Gminy w Siennicy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na realizację  projektu „Uczyć się ale jak? – Program Rozwojowy Szkół” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia             

i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz  

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w okresie od 01 stycznia 2014 r.                         

do 31 maja 2015 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q 

Zmianom.  

2. Wyraża się zgodę na uczestnictwo Gminy w projekcie w charakterze Partnera, wkład 

własny finansowy Gminy w wysokości 3 940,00 zł oraz wkład niefinansowy w postaci 

użyczenia sal, pracy opiekunów i kierownika wycieczki. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały XXIX.0007.234.2013                                  

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 19 grudnia 2013 roku  

 

Beneficjentem projektu „Uczyć się ale jak? – Program Rozwojowy Szkół” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 

jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2  

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz  

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i 

Pomocy Q Zmianom, a Gmina Siennica występuje jako partner. 

W projekcie będą uczestniczyć uczniowie Publicznych Szkół Podstawowych z Gminy 

Siennica. Głównym celem projektu będzie podniesienie jakości oferty edukacyjnej                 

w Publicznych Szkołach Podstawowych poprzez wdrożenie programu rozwojowego.  Celem 

szczegółowym będzie zwiększenie dostosowania szkół do wymagań rynku pracy przez 

wdrożenie systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego, wdrożenie programów 

warsztatowych rozwijających umiejętności uczenia się i programowania ścieżki zawodowej, 

jak również wdrożenie programu zajęć wyrównujących szanse edukacyjne.  

Gmina wnosi wkład własny finansowy w wysokości 3 940,00 zł oraz wkład 

niefinansowy w postaci użyczenia sal, pracy opiekunów i kierownika wycieczki. 

 


