
Uchwała Nr XXVIII.0007.224.2013 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 7 listopada 2013 r. 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu „Kompetencje kluczowe w nauczaniu 

przedszkolnym i szkolnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie. Zagraniczna mobilność 

szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 „Kompetencje kluczowe w nauczaniu 

przedszkolnym i szkolnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. 

Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie. Zagraniczna mobilność szkolnej kadry 

edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych w okresie  od grudnia 2013 r. do kwietnia 

2014 r. przez Zespół Szkół  im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy.  

2. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu do wysokości 25 632 euro.      

3. 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 XXVIII.0007.224.2013 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 7 listopada 2013 roku  

 

W projekcie będzie uczestniczyć 16 osób. Będą to nauczyciele wychowania 

przedszkolnego i nauczania początkowego, nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum 

oraz szkoły zawodowej – wszyscy pracujący na terenie Gminy Siennica, a także 

przedstawiciel jednostki prowadzącej. Uczestnicy projektu, po przejściu stosownych zajęć 

przygotowawczych, wezmą udział w trwającej 8 dni mobilności w Hiszpanii ( w marcu 2014 

r.), podczas której odbędzie się szereg spotkań służących wymianie doświadczeń                     

z pracownikami podobnych placówek hiszpańskiego systemu edukacji. Tematyką wymiany 

będzie rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży na wszystkich 

poziomach nauczania przedszkolnego i szkolnego. Projekt powstał w odpowiedzi na potrzebę 

podwyższania kwalifikacji zawodowych i znajomości języków obcych wśród nauczycieli         

z terenu naszej Gminy. Wnioskowana kwota dofinansowania do wysokości  25 632.00 euro     

i  może ulec zmianie. Gmina nie wnosi wkładu własnego. 

 


