
UCHWAŁA Nr XXIV/197/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

                                              z dnia 27 czerwca 2017 r. 

 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sochocin do realizacji projektu 

partnerskiego pn. „ Lubię się uczyć” 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 18 ust.2 pkt 12  ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.  446 ze zm. ) Rada Gminy uchwala, 

co następuje:  

  

 § 1.  Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy  Sochocin do realizacji projektu 

partnerskiego pn. „Lubię się uczyć” złożonego w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 

RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla  rozwoju regionu, 

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna 

(w tym w szkołach zawodowych) o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

§ 2.  Projekt będzie realizowany w latach 2017 - 2019.  

§ 3.  Upoważnia się  Wójta  Gminy Sochocin do zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej 

realizacji projektu pn.: „Lubię się uczyć”. 

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XXIV/197/2017 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 27 czerwca 2017 

  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sochocin do realizacji projektu 

partnerskiego pn. „ Lubię się uczyć” 

 

Projekt „Lubię się uczyć” znalazł się na liście rankingowej ogłoszonej przez Mazowiecką 

Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych i został rekomendowany do dofinansowania                 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa X Edukacja dla  rozwoju 

regionu,  Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 

Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  Liderem projektu jest firma 

Pętla Sp. z o.o.,  natomiast partnerami są gminy Pruszków, Milanówek i Sochocin. 

Przystąpienie do realizacji projektu pozwoli na wsparcie uczniów i nauczycieli z 3 szkół 

podstawowych z  gminy Sochocin w zakresie kształtowania właściwych postaw i umiejętności oraz  

w rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie w projekcie będzie miało 

charakter dedykowany, bezpośrednio wynikający z indywidulanych potrzeb rozwojowych oraz 

możliwości psychofizycznych. Działania w ramach projektu będą skupiały się na racjonalizacji oferty 

dydaktycznej dla poszczególnych oddziałów z uwzględnieniem zindywidualizowanego podejścia do 

ucznia w ramach zajęć wyrównawczych. Projekt przyczyni się również do stworzenia odpowiednich 

warunków dla rozwoju eksperymentalnych metod nauczania i umożliwi lepsze ukierunkowanie 

uczniów oraz wykorzystanie ich naturalnych predyspozycji. Projekt przewiduje oferowanie uczniom 

innowacyjnych narzędzi dydaktycznych rozwijających postawy kreatywne, logiczne myślenie  

i zdolności matematyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 

matematyki poprzez udział w eksperymentalnych warsztatach metodycznych. 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 991 196,00 zł. Wkład własny niepieniężny w wysokości 42 150  

zł. zostanie wniesiony przez Gminę  Sochocin w postaci nieodpłatnego udostępniania  

sal dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć zaplanowanych w projekcie. 

 

 


