
 

Uchwała Nr XXVI.0007.210.2013 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 12 września 2013 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Zagraniczna mobilność 

szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

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

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. 594 ) - Rada Gminy w Siennicy uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

1. Zatwierdza się do realizacji przez Zespół Szkół  im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy 

projekt systemowy „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach 

projektów instytucjonalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości 

kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli. Maksymalna kwota dofinansowana projektu wynosi  63 763,09 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.0007.210.2013 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 12 września 2013 roku 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Siennicy im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy  w ramach 

udzielonego upoważnienia wystąpił jako wnioskodawca i organizator do projektu 

systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach 

projektów instytucjonalnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości 

kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli. Wniosek uzyskał dofinansowanie.  

Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych za granicą.  Grupami docelowymi projektu są nauczyciele 

(przedszkoli i wszystkich typów szkół). W ramach projektu uczestnicy otrzymają 

dofinansowanie na podróż, utrzymanie i zakwaterowanie oraz ubezpieczenie. 

Uczestnikami projektu będą 2 grupy po 10 osób, rekrutowani z placówek oświatowych 

działających na terenie Gminy Siennica. Wyjadą na tygodniowe pobyty do Włoch, 

gdzie odbędą się spotkania poświęcone wymianie doświadczeń z analogicznymi 

instytucjami włoskiego systemu oświaty publicznej. Planowany termin wyjazdów: 

ferie zimowe 2014 r. 

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania  wynosi 63 763,09 zł. 

Dofinansowanie projektu wynosi pełne 100 kosztów realizacji projektu. 


