
Projekt

z dnia 31 stycznia 2014 r.
DRUK NR 1208-1

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 13 lutego 2014 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2014 oraz zawarcia 
partnerstwa z Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN (Szwajcaria, Genewa) w celu realizacji 

projektu „Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych 
w Gminie Lublin”

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1. Zabezpiecza w budżecie Gminy Lublin na rok 2014 środki finansowe na realizację projektu „Po wiedzę do 
CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin” w kwocie 
80 130,75 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści złotych, siedemdziesiąt pięć groszy), który został 
złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry 
edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, współfinansowanego z programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty. 

§ 2. Wyraża zgodę na zawarcie partnerstwa z Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN (Szwajcaria, 
Genewa) w celu prawidłowej realizacji działań zaplanowanych w projekcie. 

§ 3. Projekt będzie finansowany w 85 % ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, w 15 % z budżetu 
państwa. 

§ 4. Warunkiem realizacji projektu „Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin” będzie podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin

Piotr Kowalczyk



Uzasadnienie

Projekt „Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie
Lublin" został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej
kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, współfinansowanego z programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytetu III - Wysoka jakość systemu oświaty, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wzrost mobilności zagranicznej do
31.12.2014r. 10 nauczycieliprzedmiotów przyrodniczychz placówek oświatowychpodległychGminie Lublin, poprzez
udział w wizycie studyjnej w CERN, a następnie upowszechnienie pozyskanej wiedzy.W ramach projektu w 2014 r.
zorganizowana zostanie 1 wizyta studyjna do Europejskiego Centrum Badań Jądrowych CERN (Szwajcaria, Genewa),
gdzie uczestnicywezmą udział w spotkaniach i warsztatach umożliwiającychpodniesieniepoziomu wiedzyz zagadnień
związanych z fizyką, chemią i biologią. Program edukacyjny wizyty obejmuje realizację spotkań, warsztatów z
pracownikami naukowymi o międzynarodowej sławie, którzy wprowadzą uczestników w naukowy świat CERN-u.
Udział w spotkaniach umożliwi poznanie ciekawych sposobów na innowacyjne wykorzystywanie fizyki w rozwoju
innych dziedzin takich jak biologia czy chemia. Uczestnicy wizyty poznają zaplecze naukowe CERN-u oraz działanie
najnowocześniejszych urządzeń stosowanych do prowadzenia badań i eksperymentów w naukach przyrodniczych.
Poprzez obserwację eksperymentów i doświadczeń nabędą praktyczne umiejętnościwykorzystywaniawiedzy naukowej
w życiu codziennym, jak i w pracy zawodowej. W ramach działań upowszechniających uczestnicy projektu będą
prowadzić warsztaty dla nauczycieli, którzy nie uczestniczyli w wizycie studyjnej. Wartość całkowita projektu wynosi
80 130,75 PLN. Projekt w 85 % sfinansowany zostanie ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, w 15 % ze
środków budżetu państwa.




