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Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Lublin

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę 
partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 

Lublin na lata 2019-2022 na realizację projektu „Strategiczne sojusze 
w podnoszeniu jakości dualnego kształcenia zawodowego oraz dla mobilności 

międzynarodowych"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz. 506, poz 1309, poz. 1696) - Rada Miasta Lublin 
uchwala, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się do realizacji w okresie od 01.12.2019r. do 30.04.2022r. projekt 

„Strategiczne sojusze w podnoszeniu jakości dualnego kształcenia zawodowego oraz 
dla mobilności międzynarodowych" finansowany z funduszy Komisji Europejskiej 
w ramach Programu Erasmus+.

§ 2
Wyraża się zgodę na współpracę z następującymi instytucjami:  Consejeria De 

Educacion De La Junta De Castilla Y Leon,  Avenida Monasterio De Nuestra Senora 
De Prado S/N Kod: 47014 W Valladolid (Hiszpania) - koordynatorem projektu; 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, Rua De Xabregas 52 Kod: 1949-003 
(Portugalia); Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Pohjolankatu 4-6 PL 12, kod: 
57201 Savonlinna (Finlandia); Stiftung Bildung & Handwerk, Waldenburger Str. 
19 kod: 33098 Paderbron (Niemcy).

§ 3
Zabezpiecza się w budżecie Gminy Lublin wartość środków finansowych 

podlegających zaliczkowaniu  i refundacji (płatność końcowa) pochodzących 
z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ w kwocie ogółem: 
128 520,00  PLN (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwadzieścia 
złotych) z czego: w roku 2019 - 1 125,00 PLN (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć 
złotych); w roku 2020 - 52 380,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta 
osiemdziesiąt złotych); w roku 2021- 47 655,00 PLN  (słownie: czterdzieści siedem 
tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych); w roku 2022 - 27 360,00 PLN (słownie: 
dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).

§ 4
Projekt będzie finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
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§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin
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UZASADNIENIE

Projekt "Strategiczne sojusze w podnoszeniu jakości dualnego kształcenia
zawodowego oraz dla mobilności międzynarodowych", będzie realizowany przez Zespół
Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie w okresie od
01.12.2019 do 30.04.2022 roku.

Głównym celem projektu jest rozwijanie partnerstw wspierających założenie i
wdrożenie międzynarodowych strategii dla przedstawicieli kształcenia zawodowego.

Cele szczegółowe to:
- wzmocnienie świadomości oraz wiedzy w zakresie modeli kształcenia zawodowego
między krajami członkowskimi, które znajdują się na różnym poziomie rozwoju;
-rozwinięcie i wzmocnienie schematów mobilności międzynarodowych między uczniami,
nauczycielami oraz szkolną kadrą zarządzającą w sektorach strategicznych (np. przemysł
4.0, przemysł spożywczy, turystyka, usługi), kładąc nacisk na możliwości kształcenia
dualnego oraz mobilności międzynarodowych prowadzących do integracji społecznej;
-podniesienie wiedzy z zakresy systemów kształcenia dualnego istniejących w różnych
krajach europejskich, w tym przyjęcie najlepszych praktyk w celu lepszego wdrożenia
oraz rozwijania schematów kształcenia dualnego;
-wzmocnienie sojuszy dotyczących mobilności międzynarodowych w sektorze VET wśród
administracji publicznej, przedstawicieli kształcenia zawodowego oraz prywatnego;
-wzrost liczby uczniów oraz nauczycieli biorących udział w mobilnościach
międzynarodowych w sektorze VET;
-wzmocnienie i poprawienie połączenia dualnego systemu nauczania z potrzebami rynku
pracy na poziomie lokalnym, regionalnym oraz narodowym.

Grupę docelową projektu będzie stanowiło maksymalnie 30 osób, w tym
nauczyciele i pracownicy administracji.

Uczestnicy projektu zdobędą konkretną wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia
oraz wdrażania nowych modeli kształcenia zawodowego w tym kształcenia dualnego.
Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość poznania kultury i obyczajów panujących w
krajach przyjmujących oraz podniesienia poziomu kompetencji językowych.

Projekt finansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej.
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