PROJEKT
UCHWAŁA NR
/
/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia

2020 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu
pn. „Profesjonalne przywództwo w EDUKACJI - rozwijanie kompetencji kadry
kierowniczej systemu oświaty w województwie podkarpackim”
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala co następuje:
§1
1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół
Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie do realizacji projektu pod nazwą „Profesjonalne
przywództwo w EDUKACJI - rozwijanie kompetencji kadry kierowniczej systemu
oświaty w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
2. Planowany termin realizacji projektu: od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r.
3. Projekt realizowany będzie przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół
Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.
4. Całkowita wartość projektu wyniesie ok. 2 088 000,00 zł (słownie: dwa miliony
osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100), w tym dofinansowanie ok. 2 025 360,00 zł
(słownie: dwa miliony dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100),
z tego: 1 774 800,00 zł – Unia Europejska (85% wartości projektu) i 250 560,00 zł - Budżet
Państwa (12% wartości projektu).
5. Wkład własny w wysokości 62 640,00 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset
czterdzieści złotych 00/100) stanowiący 3% wartości projektu, zabezpieczono przez
Wnioskodawcę, tj. Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół Placówek
Wojewódzkich w Rzeszowie:
 w 2020 r. w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w rezerwie
celowej na uzupełnienie wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz
prefinansowanie wydatków podlegających rozliczeniu w ramach budżetu UE i budżetu
państwa w związku z realizacją przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz
wojewódzkie osoby prawne projektów realizowanych przy udziale pozyskanych
środków zewnętrznych,
 w 2021 r. w kwocie 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
w ramach wydatków bieżących zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045 na ewentualne przyszłe
przedsięwzięcia wieloletnie,
 w 2022 r. w kwocie 22 640,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset
czterdzieści złotych 00/100) w ramach wydatków bieżących zaplanowanych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 –
2045 na ewentualne przyszłe przedsięwzięcia wieloletnie.
6. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w terminie do 25 sierpnia 2020 r.

7. Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowanie określać będzie wniosek
o dofinansowanie projektu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, konkurs nr
POWR.02.10.00-IP.02-00-003/20 Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu
oświaty, trwa do 25 sierpnia 2020 r.
Celem konkursu jest wdrożenie programów szkoleniowo – doradczych wraz z ich obudową
metodyczną, wypracowanych w ramach projektów pozakonkursowych ORE: „Wsparcie
kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji
kluczowych uczniów – I etap” i „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia
i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” oraz objęcie wsparciem i doradztwem
kadrę kierowniczą szkół lub pracowników organów prowadzących szkoły/placówki (kadry
JST) odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w JST.
Dedykowane działania szkoleniowo-doradcze są ukierunkowane na wsparcie szkół
i placówek oświatowych w rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności
uniwersalnych tzw. transversalskills niezbędnych na rynku pracy.
Obecnie prowadzone są prace dotyczące przygotowania projektu pn. „Profesjonalne
przywództwo w EDUKACJI - rozwijanie kompetencji kadry kierowniczej systemu
oświaty w województwie podkarpackim” w ramach ww. konkursu, w tym określenie
zadań projektu oraz form wsparcia, które zostaną szczegółowo wskazane we wniosku
o dofinansowanie.
Grupę docelową projektu stanowią dyrektorzy, wicedyrektorzy i inne osoby, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach
oświatowych, w tym „kierownicy zespołów przedmiotowych” oraz przedstawiciele JST
odpowiedzialni za sprawy oświatowe, w tym radni z komisji oświaty. Planuje się objąć
wsparciem 253 osoby.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry kierowniczej systemu
oświaty w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji
kluczowych uczniów, a jego osiągnięcie przyczyni się m.in. do lepszego planowania
i organizowania pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych
uczniów oraz podniesienia jakości pracy szkół i placówek.
W ramach projektu planowane jest zrealizowanie niżej wymienionych działań:
- szkolenia w formie warsztatów doskonalących dla uczestników projektu,
- doradztwo wspierające dla uczestników projektu,
- zorganizowanie sieci współpracy dla uczestników projektu,
- monitorowanie działań uczestników projektu,
- współpraca z ORE w Warszawie,
- działania informacyjno-promocyjne.
Zakłada się, że w trakcie realizacji projektu:
 powstaną roczne plany wspomagania (RPW) przygotowane przez uczestników
projektu (przedstawicieli kadry kierowniczej szkół),
 zostaną opracowane lokalne plany podnoszenia jakości usług oświatowych oraz
wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów
(przedstawiciele JST),
 zawiążą się ewentualne lokalne koalicje na rzecz rozwoju oświaty wspierające
tworzenie i realizację planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz
wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów,



wzrośnie liczba szkół korzystających z kompleksowego modelu wspomagania pracy
szkoły.

W ramach trwałości projektu zakłada się, że wypracowane w trakcie jego realizacji
procedury współpracy z JST pozwolą PZPW w Rzeszowie na zintensyfikowanie
współpracy z organami prowadzącymi szkoły i placówki oraz wypracowanie coraz lepszej
oferty dla ich przedstawicieli.
Realizowany projekt może przynieść wiele korzyści dla województwa podkarpackiego,
w tym m.in.:
 zmiany w sposobie pracy konkretnej szkoły/placówki, w szczególności zmianę postaw
wobec konieczności rozwoju kompetencji kluczowych uczniów,
 wykorzystanie umiejętności przywódczych dyrektorów szkół i placówek,
 lepsze wykorzystanie możliwości instytucji stanowiących system wspomagania szkół,
co pozwoli na podniesienie jakości pracy szkół i placówek,
 podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników projektu poprzez zwiększenie
i ułatwienie dostępu do platformy edukacyjnej www.doskonaleniewsieci.pl,
 propagowanie idei sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek,
 lepsze diagnozowanie stanu lokalnej oświaty w konkretnej JST,
 ewentualne upowszechnienie na stronie ORE planów podnoszenia jakości usług
oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych
uczniów, a także ich późniejsze wykorzystanie, jako przykładów dobrych praktyk,
 integracja środowiska oświatowego, w szczególności poprzez zainicjowanie wspólnej
pracy dyrektorów szkół z samorządowcami, w tym zawiązanie lokalnej koalicji na rzecz
rozwoju oświaty.
Planowany budżet projektu
Zakładana całkowita wartość projektu: ok. 2.088.000,00 zł, w tym:
Unia Europejska: ok. 1 774 800,00 zł.
Budżet państwa: ok. 250 560,00 zł.
Wkład własny Województwa Podkarpackiego: ok. 62 640,00 zł.
Ww. kwoty mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad przygotowywaniem projektu,
zatem ostateczna wartość projektu, w tym szczegółowy podział kwot na poszczególne lata
realizacji zostanie zawarty we wniosku o dofinansowanie projektu.
Przewidywany okres trwania projektu: 24 miesiące, tj. od 1 października 2020 r. do 30
września 2022 r.
Ponadto, należy mieć na uwadze, iż w związku z realizacją przez PZPW w Rzeszowie
4 projektów dofinansowanych ze środków europejskich oraz panującą epidemią, istnieje
ryzyko niezrekrutowania uczestników do projektu, tym samym nieosiągnięcia wskaźnika.
Jednostka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby zaplanowany wskaźnik został
osiągnięty, niemniej bieżąca sytuacja w związku z zagrożeniem epidemiologicznym nie
pozwala określić jak dalej rzeczywistość będzie wyglądać. W związku z tym takie ryzyko
musi zostać wzięte pod uwagę. Należy również wziąć pod uwagę to, że projekt może
generować konieczność zatrudnienia dodatkowych osób do obsługi kolejnego projektu.
Mając na uwadze umożliwienie jednostce przystąpienia do realizacji przedmiotowego
projektu, podjęcie niniejszej Uchwały jest niezbędne i uzasadnione.

