
Uchwała Nr XXVI.0007.203.2013 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 12 września 2013 roku 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu „Staże zagraniczne pomocne w karierze 

zawodowej II”. 

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

gminnym  (tj. Dz. U. z 2013 r. 594 ) - Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na realizację od 02.09.2013 do 31.12.2014 przez Zespół Szkół  im. H. i 

K. Gnoińskich w Siennicy projektu „Staże zagraniczne pomocne w karierze zawodowej II”                      

w ramach Programu Leonardo Da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, typ działania 

Leonardo Da Vinci IVT – Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się.  

Całkowita wartość projektu wynosi  617 907,21 zł.                                                          

2. Upoważnia się dyrektora Zespołu Szkół w Siennicy im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy do 

podejmowania czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica.  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XXVI.0007.203.2013 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 12 września 2013 roku  

 

W projekcie uczestniczyć będą uczniowie Zespołu Szkół w Siennicy z klas drugich i 

trzecich technikum o specjalnościach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

(30 osób) i technik obsługi turystycznej z elementami reklamy (30 osób). Wezmą udział w 

stażach zorganizowanych w przedsiębiorstwach różnych branż  i wielkości w Ubeda w 

Andaluzji, Hiszpania, oraz w Spoleta w Umbrii, Włochy. Staże potrwają 3 tygodnie, a każda 

grupa będzie się składała z 15 stażystów, z którymi wyjedzie 1 opiekun z ramienia szkoły.  

            W programach stażu przygotowanych przy współpracy z lokalnymi pracodawcami i 

uwzględniającymi potrzeby przez nich zgłaszane położono nacisk na umiejętność pracy w 

wielonarodowym zespole, improwizacji i elastycznego dostosowania się do ich oczekiwań –

klienta. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji zawodowych uczestników i poznanie 

nowego języka w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się, a także podwyższanie 

kompetencji społecznych i osobistych. Umiejętności stażystów zostaną potwierdzone 

dokumentami : zaliczenie praktyki zawodowej, zdobycie dokumentu Europass Mobilność i 

certyfikatów odbycia stażu i odbycia kursu językowego.  

            Całkowita wartość projektu wynosi  617 907,21 zł., która obejmuje koszty utrzymania 

uczestników, koszty utrzymania osób towarzyszących (opiekunów) , koszty podróży, koszty 

przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego uczestników, koszty organizacji 

mobilności. 

 

 

 


