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Uchwała nr .........../............/2018
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ...................2018r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. ,,Podniesienieko butó
kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwła
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego
(L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowieoraz w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowiey' w ramach Działania
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1Edukacja ogólna
(w tym w szkolach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020

Na podstawieart. 4 ust. l pkt l oraz art. 9 ust. l ustawyz dnia 5 czerwca1998 r.
o samorządziepowiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się,
co następuje:

g 1. 1. Zatwierdza się do realizacji projekt pn. ,,Podniesienie kompetencji kluczowych
uczniów oraz rozwój indywidualnego podąścia do ucznia, zwłaszcza ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego (L.O. im. T. Kościuszki
w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących

i Sportowych w Pruszkowie)" w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
2. Całkowita wartość projektu wynosi 683 3 12,75 zł (słownie: sześćsetosiemdziesiąt trzy
tysiące trzysta dwanaściezłotych i 75/100), w tym dofinansowanie 649 141,55 zł (słownie:
sześćsetczterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieścijeden złotych i 55/100) oraz wkład

własny niepieniężny o wartości 34 171,20 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto
siedemdziesiątjeden złom'chi 20/100).
3. Projekt realizowany będzie w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Zana w Pruszkowie,
w Liceum Ogólnokształcącymim. T. Kościuszki w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie.
g 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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i Finansów

UZASADNIENIE
W związku z ogłoszonym konkursem zamkniętym ru RPMA. l0.01 -lP.01-14-061/17 dla
Osi Priorytetową X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwq dzieci

i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
Regionalnego Programu Operacynego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Powiat
Pruszkowski złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,,Podniesienie kompetencji
kluczowych uczniów oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, zwłaszcza
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach Powiatu Pruszkowskiego
(LO. im. T. Kościuszki w Pruszkowie, L.O. im. T. Zana w Pruszkowie oraz w Zespole Szkół

Ogólnokształcącychi Sportowych w Pruszkowie)". Projekt został pozytywnie oceniony
i zakwalifikowany do dofinansowania.
Okres realizacji projektu został zaplanowany od 1.08.2018 r. do 30.06.2020 r. Łączna
wartość projektu wyniesie 683 312,75 zł, w tym dofinansowanie 649 141,55 zł oraz wkład
własny niepieniężny o wartości 34 171,20 zł.

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych (umidętności
posługiwania się językami obcymi, matematyczno-przyrodniczych lub z zakresu technologii
informacyjno-komunikacyjnych /TIK/) oraz powiązanych z nimi umiejętności uniwersalnych
(kreatywności, innowacyjności,

umiejętności

pracy zespołowej, rozumienia, krytycznego

myślenia, rozwiązywania problemów lub uczenia się) u uczniów biorących udział
w projekcie. W projekcie zostaną zrealizowane zajęcia dodatkowe w szkołach biorących
udział w projekcie, zjazdy edukacyjne, doskonalenie nauczycieli oraz zakup sprzętu TIK
i wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych do szkół.

W przypadku, gdy o dofinansowanie ubiega się jednostka samorząduterytorialnego
bądź jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego, Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów Unijnych wymaga podjęcia uchwały właściwego organu samorządu
terytorialnego lub innego właściwego dokumentu, który dysponuje budżetem wnioskodawcy
(zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdzającego projekt lub udzielającego
pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów współfinansowanych z Europdskiego Funduszu
Społacznega- Lzwizłzktl z powyższym.konieczn(ŁjesL=zatwńerdzenia przedmiotowego
projektu do realizacji w celu dalszego procedowania prowadzącegodo zawarcia umowy
o dofinansowanie.
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