
UCHWAŁA Nr 38/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn: „Kadra podnosi kompetencje - zyskują 

słuchacze”- „School staff improve their skills - students gain”, planowanego do realizacji przez 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.
1
), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.
2
), w związku z 

załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 350/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w 

sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej weryfikacji projektów dofinansowywanych lub 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu 

Państwa z programów resortowych, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. „Kadra podnosi kompetencje - zyskują 

słuchacze” - „School staff improve their skills - students gain w ramach programu Erasmus+ 

2019, Runda 1 KA1- Mobilność kadry edukacji dorosłych KA 104, planowanego do realizacji przez 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, stanowiącą załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Panu Zbigniewowi Piotrowskiemu Dyrektorowi 

Zespołu Szkół CKU w Gronowie.  

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

     Starosta Toruński 

 

                       Marek Olszewski 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, 

poz. 2354 i poz. 2500. 
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do Uchwały Nr 38/2019 

Zarządu Powiatu Toruńskiego 

z dnia 31.01.2019 r. 

 

LP 

Koncepcja projektów dofinansowywanych lub 

finansowanych ze środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających 

zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez 

państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , 

środków pochodzących z innych źródeł 

zagranicznych oraz ze środków budżetu 

Państwa z programów resortowych. 

Uszczegółowienie Opis 

1 Nazwa projektu  

„Kadra podnosi kompetencje - zyskują słuchacze” 

 

„School staff improve their skills - students gain”   

2 

Nazwa podmiotu , który będzie realizował projekt 

(jednostka organizacyjna lub wydział Starostwa 

Powiatowego w Toruniu odpowiedzialny za 

realizację projektu) 

 Zespół Szkół, CKU w Gronowie 

  

3 

Rodzaj programu( rodzaj źródła finansowania ) , z 

którego planowany projekt będzie finansowany lub 

współfinansowany 

Erasmus plus  

KA1 - Mobilność edukacyjna 

KA104 - Mobilność kadry edukacji dorosłych 

 

 

Europejski Fundusz Społeczny 

Fundacja Rozwoju Systemu 

Edukacji – Narodowa Agencja 

Programu Erasmus plus 

 

4 

 Cel projektu (czemu projekt ma służyć z 

uwzględnieniem zadań powiatu) 

Niniejszy projekt jest wynikiem zapotrzebowania naszej szkoły na 

rozwój w dziedzinach: podniesienie kompetencji nauczycieli, zmiana 

tradycyjnych metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne 

wykorzystujące nowoczesne technologie oraz innowacyjne metody, 

otwarcie na Europę i zwiększenie liczby projektów 

międzynarodowych, wzrost kompetencji dydaktyczno-

pedagogicznych nauczycieli. 

Celami projektu są: 

*podniesienie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej osób 

dorosłych ZS, CKU w Gronowie w zakresie innowacyjnych i 

skutecznych metod nauczania dorosłych potrzebnych do wspierania 

ich niezawodowej edukacji,   
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*podniesienie kompetencji innych pracowników wspierających uczące 

się osoby dorosłe ZS, CKU w Gronowie, 

*podniesienie kompetencji językowych pracowników ZS, CKU w 

Gronowie. 

Cele te zostały tak wybrane, ponieważ każdy z nich będzie miał swoje 

bezpośrednie przełożenie na usprawnienie pracy szkoły oraz wyższą 

jakość kształcenia przedmiotów ogólnokształcących w szkole. 

Wypełnienie wspomnianych celów wzmocni również 

rozpoznawalność szkoły w regionie, kraju oraz za granicą. 

5 

 Zakres przedmiotowy projektu (co w ramach 

projektu ma być realizowane) 

Aby osiągnąć cele projektu, co najmniej 16 różnych pracowników 

(kadra zarządzająca, nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych i pracownicy wspierający uczące się osoby dorosłe) 

zatrudnionych w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Gronowie zdobędzie kompetencje potrzebne do wspierania 

niezawodowej edukacji dorosłych poprzez udział w: 

* tygodniowym, 30-godzinnym zagranicznym kursie metodycznym z 

zakresu andragogiki z wykorzystaniem ICT w Portugalii - 16 osób, 

* trzy-dniowym szkoleniu job-shadowing /obserwacja pracy w 

organizacji zagranicznej zajmującej się edukacją dorosłych - na 

Węgrzech - 8 osób  

(osoby mają możliwość uczestnictwa w dwóch mobilnościach). 

Ponadto, projekt zakłada szereg działań dotyczących przygotowania 

językowego uczestników projektu. 

W tym zorganizowanie kursu języka angielskiego dla uczestników 

projektu, których poziom znajomości jest na poziomie A1 lub A2: 

Grupa I - 60 godzin (VII-XII.2019) poziom B1; 

Grupa II – 60 godzin (VII-XII.2019) poziom A2 

Ważną częścią działań projektu jest jego wymiar networkingowy, tj. 

nawiązanie trwałych kontaktów z innymi szkołami z zagranicy 

 

6 

Wskaźniki projektu planowane do osiągnięcia 

(wymienić ) 

1. Liczba osób z kadry zarządzającej i pedagogicznej, które nabyły 

kwalifikacje lub kompetencje językowe, metodyczne 

potwierdzone certyfikatem– 16 

2. Liczba osób z kadry pedagogicznej, które nabyły kompetencje 

metodyczne z uczestnictwa w job shadowing– 8 

3. Ogólna liczba osób z kadry pedagogicznej oraz kierowniczej,   
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które nabyły kompetencje językowe oraz metodyczne– 24 

7 

 Miejsce realizacji projektu 

ZS, CKU w Gronowie  

Dunaujvarosi SZC Banki Donat Gimnaziuma és 

Szakgimnaziuma - Węgry, 

Intercultural Association Mobility Friends - Portugalia   

8 
 Adresaci projektu 

Nauczyciele oraz kadra kierownicza i administracyjna ZS, CKU w 

Gronowie   

9 
Planowana ilość uczestników projektu  24 nauczycieli 

  

10 

Zdiagnozowana dostępność docelowej grupy 

uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do objęcia 

wsparciem) 

 40 nauczycieli 

  

11 Czas realizacji projektu (od – do)  01-07-2019  - 31-12-2020 (18 miesięcy)   

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie 05.02.2019 r.   

13 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku lub 

potrzebne przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie projektu ( różne oświadczenia , 

zaświadczenia , pozwolenia , decyzje itp. ) 

Dokumenty potrzebne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie: 

 Informacja o rachunku bankowym szkoły 

 Formularz dotyczący statusu prawnego szkoły 

 Pełnomocnictwo dla Dyrekcji Szkoły w reprezentowaniu Organu 

Prowadzącego Placówkę podczas trwania projektu    

14 Wartość całkowita projektu  38 608,00 euro  (165 622,30 PLN)   

  15 

Planowana wartość wsparcia ze środków 

zagranicznych  

  

38 608,00 euro  (165 622,30 PLN) 

 100% 

16  Wymagany wkład własny  0   0% 

17 

Planowany zakres rzeczowo – finansowy 

planowanych nakładów na realizację projektu   

Planowane zakupy i wydatki inwestycyjne 

0 

Planowane zakupy pozostałe  
0 
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18 Dane uzupełniające  Sposób zarządzania projektem ( ilość osób, forma zatrudnienia ) nie dotyczy 

19 

Zamówienia publiczne 

Powyżej 30 tyś. euro  

( ilość ) 
Nie dotyczy 

Do 30 tyś. euro  

( Tak /Nie ) 
 Nie dotyczy 

20 

Obowiązek przeprowadzenia zewnętrznego audytu 

projektu (TAK lub NIE): 
 NIE 

  

21 

Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po 

zamknięciu projektu (osoba odpowiedzialna za 

skompletowanie dokumentów, nadzór nad 

przekazaniem dokumentów) 

Archiwizacja dokumentacji po zatwierdzeniu końcowego wniosku o 

płatność - koordynator projektu. 

  

 
 
Wszystkie dochody i wydatki będą realizowane w latach 2019-2020 r. W 2020 r. odbędzie się ewaluacja i posumowanie projektu. 

 

Gronowo, 31.01.2019 r. 


