
Projekt

z dnia  31 marca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2014 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Mszczonów do projektu systemowego „ Wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego 
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 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. 
poz. 645 i 1318.) i art. 28 a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. 
Dz. U. 2009 r. Nr 84, poz. 712, zm. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz 
z 2013 r. poz. 714.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmia Mszczonów przystępuje jako partner do projektu „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów 
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie nr 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” wspołfinansowanego 
ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 2. 1. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z innymi gminami z terenu województwa mazowieckiego 
zakwalifikowanymi do udziału w projekcie oraz z Samorzadem Wojedwództwa Mazowieckiego jako liderem. 

2.  Szczegółowe zasady funkcjonowania partnerstwa oraz zasady współpracy partnerów określone zostaną 
w umowie partnerskiej zawartej pomiedzy partnerami projektu. 

3.  Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Koperski

Id: 680A3572-D142-4CBB-BD1A-2E6AB3764C51. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Projekt WojewództwaMazowieckiego pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty
edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji
kluczowych. Projekt, przeprowadzi w partnerstwie Samorząd WojewództwaMazowieckiego 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".

Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
WojewództwaMazowieckiego w Warszawie. Partnerami / Beneficjentami Projektu będą zakwlifikowane organy
prowadzące szkoły podstawowe oraz gimnazjalne, działające na terenie województwa mazowieckiego.
Partnerzy, będą zobowiązani do zorganizowania i przeprowadzenia bloku zajęć pozalekcyjnych w wymiarze
20 godzin (lekcyjnych) miesięcznie dla kazdej grupy projektowej w okresie od września 2014 r. do czerwca
2015 r.

Adresatami projektu są uczennice oraz uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać
się przeszkodą w kontynuowaniu edukacji. Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach
zajęć:

1) zajęcia z nauki języka obcego,

2) zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,

3) zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym.

Partnerzy zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają środki finansowe na wynagrodzenia dla
nauczycieli prowadzących zajęcia, koordynatora szkolnego, obsługę administracyjno - biurową, zakup
materiałów edukacyjnych, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć. Wysokość przyznanych środkow
określona zostanie w umowie partnerskiej zawartej z Województwem Mazowieckim. Do realizacji projektu
nie jest wymagany wkład własny. Z uwagi na to, ze szkoły nie posiadają osobowości prawnej, podmiotami
uprawnionymi do aplikowania do udziału w projekcie i odpowiedzialnymi za jego realizację, w tym przede
wszystkim za prawidłowe rozliczenie merytoryczne i finansowe, są organy prowadzące szkoły.

W ramach naboru złożono wnioski na realizację projektu w następujących szkołach:

1) Szkole Podstawowej w Lutkówce,

2) Szkole Podstawowej im. Ksiedza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie,

3) Szkole Podstawowej w Piekarach,

4) Szkole Podstawowej im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie,

5) Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie.

W przypadku zakwalifikowania się ww szkół do projektu, do podpisania umowy o dofinansowanie konieczne
będzie złożenie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu. Wobec powyższego podjęcie uchwały uważa się za
zasadne.
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