
Projekt 
 
z dnia  10 lutego 2023 r.  
 Zatwierdzony przez ................................ 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pn. "Zagraniczne 
praktyki - drogą do kariery 3" 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

1. Wyraża się wolę przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji projektu pod nazwą „Zagraniczne 
praktyki - drogą do kariery 3” w ramach programu Erasmus+. 

2. Po zatwierdzeniu wniosku przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, projekt, o którym mowa 
w ust. 1, będzie realizowany przez Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w latach 
2023-2025. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Do zadań Rady Powiatu należy m. in. stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz 
podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Powiatu. 

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju w celu doskonalenia wiedzy 
i umiejętności uczniów Technikum Nr 2 zamierza przystąpić do realizacji projektu pod nazwą „Zagraniczne 
praktyki  - drogą do kariery 3”. Projekt ten będzie finansowany ze środków programu Erasmus+. 

Celem szczegółowym Projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 
w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych, jak również zapoznanie uczniów 
z europejskim rynkiem pracy poprzez ich udział w zagranicznych praktykach zawodowych. Podczas praktyk 
uczniowie będą mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami stosowanymi przez firmy 
z poszczególnych branż w krajach Unii Europejskiej. W ramach Projektu uczniowie kształcący się na 
kierunkach: technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik pojazdów 
samochodowych będą uczestniczyć w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii. Realizacja 
Projektu jest zaplanowana na rok szkolny 2023/2024 oraz 2024/2025.  

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Powiatu niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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