
UCHWAŁA NR        /2016 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO  

 
z dnia 

 
w sprawie projektu pod nazwą „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy”  

 
Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§1. Przyjmuje się do realizacji projekt pod nazwą „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy”  
finansowany w ramach projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Mobilność kadry edukacji szkolnej” 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020.   

 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 

 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
w sprawie projektu pod nazwą „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy”  

 
 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym 

w zakresie edukacji publicznej. 

Projekt pod nazwą „Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy” będzie realizowany w latach 

2016-2017, a finansowany w ramach projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Mobilność kadry 

edukacji szkolnej” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020.  

Zadania przewidziane na 2016 r., a mianowicie: 

1. stworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, 

2. publikacje i szkolenia w prasie dotyczące rynku pracy, 

3. współpraca z Young Talent Managment, 

4. wdrożenie narzędzi internetowych wspomagających prowadzenie lekcji za pomocą 

wideokonferencji z partnerem niemieckim, 

nie wiążą się z ponoszeniem wydatków i stanowią etap przygotowawczy umożliwiający wykorzystanie 

potencjału nauczycieli. 

 W 2017 r. planowanych jest osiem czternastodniowych mobilności nauczycieli, w tym siedem na 

Malcie oraz jedna w Austrii. 

 Środki otrzymane w ramach tegoż projektu będą przeznaczone na sfinansowanie udziału 

nauczycieli  w przedmiotowych spotkaniach (m. in. kosztów związanych z przejazdem, zakwaterowaniem  

i wyżywieniem). 

Niniejsza uchwała została sporządzona w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację 

przedmiotowego projektu. 
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