
Projekt

UCHWAŁA nr / /2018

RADY GMINY ŻABIA WOLA

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „ Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia
Wola”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z
2018 r. poz. 994 ze zm. ) Rada Gminy Żabia Wola uchwala co następuje:

*1

1. Zatwierdza się do realizacji przez Gminę Żabia Wola projekt nr RPMA.10.01.01-14-a373/18
n.,, Szkota talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola” finansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla
rozwoju regionu, Działanie 10.1 Ksztatcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziatanie 10.1.1
Edukacja ogólna (w tym szkotach zawodowych).

2. Okres realizacji projektu; 01.09.2018 do 31.08.2019 r.

3. Kwota dofinansowania dla Gminy Żabia Wola 383.852,50 zł, wartość projektu ogółem:
405.092,50 zł.

*2

1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia
Wola.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Projekt pn. Szkoła talentów w Józefinie w Gminie Żabia Wola” został pozytywnie rozpatrzony i
uzyskał kwalifikacje do dofinansowania.
Uchwała Rady Gminy Żabia Wola zatwierdzająca realizację projektu jest niezbędna do podpisania
umowy o dofinansowanie.
Projekt będzie realizowany od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na runku pracy i właściwych
postaw na rynku pracy dla 128 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w
Józefinie. Uczniowie będą brać udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. W ramach projektu
placówki zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekt zakłada:

• Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.
• Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
• Korzystanie z technologii informacyjno- komunikacyjnej oraz rozwijanie kompetencji

informatycznych.
• Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „ w tym wsparcie

ucznia młodszego.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z firmą Mały Inżynier Ewa Bednarek.


