
Projekt

z dnia 9 października 2019 r.
autor: Wydz. Oświaty i Wychowania

DRUK NR 442-1

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

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy z Gminą Garbów w ramach projektu 
„Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1. 
Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia i przystąpienie do współpracy z Gminą Garbów 

w ramach projektu partnerskiego „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

§ 2. 
Upoważnia się Prezydenta Miasta Lublin do podpisania porozumienia z Gminą Garbów.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
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Uzasadnienie

Gmina Lublin, w partnerstwie z Województwem Lubelskim, Uniwersytetem Marii Curie –

Skłodowskiej w Lublinie oraz Wojewódzką Biblioteką im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, realizuje

projekt „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020. Wartość projektu ogółem wynosi 1 344 946,96 zł, w tym dofinansowanie: 1 344 946,96 zł.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli

w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej

przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, w wyniku

stworzenia i prowadzenia szkoły ćwiczeń, w okresie 01.08.2019-31.07.2021r. Okres trwałości projektu

wynosi minimum 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu.

Rolę wiodących szkół ćwiczeń pełnią w projekcie XXX Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana

Twardowskiego w Lublinie w obszarze matematycznym i językowym i Szkoła Podstawowa nr 28

z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie w obszarze przyrodniczym

i informatycznym, które otrzymały zgodę organu prowadzącego oraz pozytywną rekomendację

Kuratorium Oświaty i Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

Ponadto w otwartej rekrutacji wyłoniono, zgodnie z regulaminem konkursu, 7 szkół

współpracujących z woj. lubelskiego (w tym 5 szkół prowadzonych przez Gminę Lublin i 2 szkoły

z terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich lub gmin wiejskich). Do projektu zgłosiły się szkoły z Gminy

Garbów, tj. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Garbowie i Szkoła Podstawowa im. Bolesława

Prusa w Przybysławicach. Szkoły posiadają zgodę organu prowadzącego tj. Gminy Garbów na

przystąpienie do projektu. Oceną Komisji Rekrutacyjnej zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Projekt zakłada działania związane z doskonaleniem kadry pedagogicznej (45 nauczycieli

i nauczycielek ze szkół objętych wsparciem) w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod i zasobów

dydaktycznych w procesie nabywania przez uczniów kompetencji kluczowych. Rolą szkół

współpracujących będzie:

1) współpraca z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie

w zakresie opracowania pogłębionej diagnozy zasobów szkoły i potrzeb szkoleniowych

kadry szkoły współpracującej (m. in. udostępnienie niezbędnych informacji wymaganych

przez osoby przeprowadzające diagnozy pogłębione);

2) współpraca przy uszczegółowieniu zakresu współdziałania szkoły ćwiczeń i szkoły

współpracującej;

3) zapewnienie kadry nauczycielskiej, która będzie uczestniczyła w szkoleniach i kursach na

etapie przygotowania kadry szkoły ćwiczeń w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021;
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4) zapewnienie kadry nauczycielskiej, która będzie uczestniczyła w działaniach na etapie

wdrożenia szkoły ćwiczeń w roku szkolnym 2020/2021 (udział we wdrożeniu

zaplanowanych form i metod pracy oraz w realizacji zaplanowanych działań szkoły ćwiczeń

w tym

w szczególności: udział w lekcjach pokazowych, udział w sieciach współpracy

i samokształcenia oraz warsztatach metodycznych itp.);

5) przyjęcie studentów Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na praktyki

studenckie w roku szkolnym 2020/2021 (w zależności od potrzeb);

6) aktywna współpraca ze szkołami wiodącymi oraz zespołem ds. rozwoju szkoły ćwiczeń

w planowaniu pracy i funkcjonowaniu szkoły ćwiczeń;

7) aktywne uczestnictwo w procesie ewaluacji przeprowadzanym przez Lubelskie

Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie;

8) promowanie, testowanie i ocena rozwiązań wykraczających poza standardowe zadania

szkoły w zakresie wiedzy, umiejętności i kształtowania kluczowych kompetencji uczniów,

niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, z uwzględnieniem nauczania

eksperymentalnego, kształtowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy

zespołowej), wykorzystania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie

w czterech obszarach kompetencji kluczowych: językach obcych, matematyce,

przedmiotach przyrodniczych i informatyce;

9) promocja działań szkoły współpracującej i wspólnych przedsięwzięć.
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