
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy  Miasto Szczecin – Centrum Mistrzostwa 
Sportowego w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

pn. „Pracownie doposażone – kompetencje kluczowe uczniów wzmocnione"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 9 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2018 r. poz. 995, poz. 123) Rada Miasta Szczecin 
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Centrum Mistrzostwa 
Sportowego w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w tym podpisanie umowy o dofinansowanie, pn. „Pracownie doposażone – kompetencje kluczowe 
uczniów wzmocnione" i jego realizację w okresie od 01 września 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej VIII 
Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, 
Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczestniczących 
w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na podstawie wniosku o dofinansowanie zatwierdzonego 
w ramach konkursu nr RPZP.08.03.00-IP.02-32-K34/18.

§ 2. Wartość projektu wynosi 412 280,00 zł, w tym:

1) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa wynosi 
376 880,00 zł,

2) środki własne w wysokości 35 400,00 zł wniesione będą w postaci wkładu własnego 
niepieniężnego (koszt udostępnienia sal dydaktycznych).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Przedłożony projekt uchwały pozwala na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Centrum Mistrzostwa

Sportowego w Szczecinie do projektu „Pracownie doposażone – kompetencje kluczowe uczniów

wzmocnione" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

2014-2020 Oś priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących

kształcenie ogólne oraz uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Konkurs nr: RPZP.08.03.00-IP.02-

32-K34/18).

Wartość projektu: 412 280,00 zł

Dofinansowanie: 376 880,00 zł

Wkład własny: 35 400,00 zł w postaci udostępnienia sal dydaktycznych

Projekt realizowany będzie samodzielnie przez Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie

ilość osób objętych wsparciem: 277 w tym:

249 uczniów

28 nauczycieli

Grupa docelowa to uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

okres realizacji 1.09.2018 r. – 30.06.2021 r.

Cele projektu:

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej

oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do

przyszłego zatrudnienia.

Zawarcie porozumień o współpracy z pracodawcami z lokalnego rynku pracy w celu zapoznania uczniów z

warunkami niezbędnymi do wykonywania określonego zawodu

- wizyty studyjne w przedsiębiorstwach z lokalnego rynku pracy,

- wizyty przedsiębiorców w szkołach.

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe: doskonalenie zawodowe nauczycieli, aby

unowocześnić ich warsztat pracy; dostosowanie metod i form pracy do potrzeb uczniów-sportowców -

indywidualizacja - e-learning - wzmocnienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie

właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, - wsparcie uczniów ze specjalnymi
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potrzebami edukacyjnymi i rozwoju ich predyspozycji zawodowych i wytyczanie dalszej drogi edukacyjnej.

Rezultaty: wzrost kompetencji kluczowych u 249 ucz. LO MS, zbadanie u 249 uczniów predyspozycji

osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów, wzrost kompetencji u 28 nauczycieli z zakresu

stosowania nowoczesnych metod nauczania z uwzględnieniem matematyki oraz wykorzystania e-learningu

w procesie dydaktycznym, nabycie kwalifikacji do nauczania matematyki i informatyki przez 3 nauczycieli.

Działanie 4. Doposażenie pracowni.

Zakupiony sprzęt oraz dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Pracownie doposażone – kompetencje

kluczowe uczniów wzmocnione” dla uczniów LOMS podniosą efektywność nauczania oraz wyników na

egzaminie maturalnym. Przewidywany jest zakup m.in. pomocy takich jak laptopy z

oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego, monitora interaktywnego, tabletów, wizualizera

cyfrowego, projektora, kalkulatorów, ekranu i innych pomocy niezbędnych do realizacj zadań w projekcie.
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