UCHWAŁA NR LXVIII/603/2022
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

Elektronicznie podpisany przez:
Andrzej Tadeusz Pitrus
dnia 10 sierpnia 2022 r.

z dnia 10 sierpnia 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach Programu Erasmus +, Akcja 1 –
Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji – KA122-SCH.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 10, i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.).
Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na realizację projektu w ramach Programu Erasmus +, Akcja 1 – Krótkoterminowe
projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji – KA122-SCH przez Zespół Szkół Publicznych
w Rymanowie.
§ 2. Całkowita wartość projektu wynosić będzie 51 631,00 EUR. Wymagany jest wkład własny
w wysokości 20% wartości, jako zabezpieczenie podlegające zwrotowi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rymanowie
Andrzej Pitrus
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach
Programu Erasmus +, Akcja 1– Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry
w edukacji - KA122-SCH.
Tytuł projektu: „Nowa jakość nauczania w szkole podstawowej"
Czas trwania: 16 miesięcy
Data rozpoczęcia: 31.12.2022 r.
Wartość projektu: 51 631,00 EUR
Data zakończenia: 30.04.2024 r.
Cele i założenia projektu:
Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie nowej jakości nauczania w szkole podstawowej.
Obejmie on bezpośrednio nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia zagraniczne oraz pośrednio wszystkich
nauczycieli i uczniów szkoły podstawowej, którzy w przyszłości również skorzystają z efektów tego
projektu. Zmieniająca się rzeczywistość szkolna i objawiające się w związku z tym deficyty
w funkcjonowaniu szkoły wymuszają potrzebę ciągłego rozwoju kadry pedagogicznej, aktualizowania
programów nauczania i wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodziców.
Główne cele projektu to:
1.Zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie metod pracy, stosowanych stylów
i strategii uczenia się, ze szczególnym naciskiem na strategie motywacyjne, formalne i niekonwencjonalne
sposoby uczenia się.
2. Podniesienie jakości nauczania języków obcych na I i II etapie edukacyjnym poprzez stworzenie
warunków do rozwijania czynnych kompetencji językowych, przy zastosowaniu nowoczesnych technik
i narzędzi.
3. Wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania oraz usprawniania zaburzonych funkcji w pracy
z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
4. Wypracowanie skutecznych sposobów budowania szkolnego środowiska przyjaznego nauce oraz
nowych wzorców pozytywnej motywacji w procesie nauczania/ uczenia się dzięki wymianie dobrych
praktyk.
Tematyka kursów i szkoleń, długość ich trwania oraz miejsce realizacji zostały tak dobrane, ażeby
zapewnić jak najlepszą efektywność założonych w projekcie celów. Do udziału w projekcie zostali wybrani
nauczyciele różnych przedmiotów: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. polski, matematyka, fizyka,
informatyka, sztuka, wychowanie fizyczne.
W ramach mobilności zaplanowano szkolenia metodyczno-językowe oraz językowe odbywające się
w różnych krajach UE, w tym szkolenia przygotowujące do pracy w klasach dwujęzycznych. Będzie to
w sumie 18 nauczycieli, którzy wyjadą na szkolenia do Austrii, Hiszpanii, Finlandii, Irlandii oraz na Maltę
i Cypr.
Po odbyciu szkoleń zaplanowano harmonogram wdrażania ich efektów poprzez lekcje otwarte, prelekcje,
konkursy dla uczniów, tworzenie zasobów nowych materiałów, przeprowadzenie szkoleń dla pozostałych
nauczycieli, wprowadzanie zmian w programach nauczania, opracowanie innowacji metodycznych,
tworzenie nowych kierunków kształcenia. Oferta szkoły zostanie poszerzona o klasy dwujęzyczne.
Zaplanowano również wydarzenia, które obejmą swoim zasięgiem także uczniów i nauczycieli spoza
szkoły.
Umowa na realizację projektu zostanie przesłana w terminie do 2 tygodni od wypełnienia Ankiety
Beneficjenta.
Sporządziła: Jolanta Zych
Projekt uchwały i uzasadnienie sprawdzono pod względem formalno-prawnym przez Radcę Prawnego
Pana Łukasza Kolasę.
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