Zarządzenie Nr 80/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 1 września 2020 r.
zmieniające zarządzenie Nr 97/2018 z dnia 5 października 2018 r. Burmistrza Miasta
Działdowo w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego oraz Grupy Sterującej projektem pt. „Edukacja w Działdowie na szóstkę” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020
Na podstawie art. 30 ust.1, art.31, art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 97/2018 Burmistrza Miasta Działdowo w sprawie powołania Zespołu
Zarządzającego oraz Grupy Sterującej projektem pt. „Edukacja w Działdowie na szóstkę”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020,
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt.7 otrzymuje brzmienie:
„ 7) Anna Siedlecka – p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II
w Działdowie
Funkcja w projekcie - koordynator szkolny w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana
Pawła II w Działdowie od dnia 01.09.2020 r. do dnia zakończenia realizacji projektu.
Zakres obowiązków:
a) organizacja projektu w szkole,
b) opracowanie i przestrzeganie harmonogramu zajęć,
c) koordynacja rekrutacji uczestników,
d) promocja projektu wśród uczniów i rodziców,
e) oznakowanie sal i sprzętu,
f) zatrudnienie nauczycieli w projekcie zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela do
zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań.”
2) w § 1 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:
„ 8) Ewa Raciborska – p.o. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła
II w Działdowie
Funkcja w projekcie – koordynator szkolny w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana
Pawła II w Działdowie od dnia 01.09.2020 r. do dnia zakończenia realizacji projektu.
Zakres obowiązków:
a) organizacja projektu w szkole,
b) opracowanie i przestrzeganie harmonogramu zajęć,
c) koordynacja rekrutacji uczestników,
d) promocja projektu wśród uczniów i rodziców,
e) oznakowanie sal i sprzętu,
f) zatrudnienie nauczycieli w projekcie zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela do
kół zainteresowań.”

3) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Powołuję Grupę Sterującą projektem pt. „Edukacja w Działdowie na szóstkę”,
w następującym składzie:
1) Żanetta Kłyszewska-Fidorska – Referat Zamówień Publicznych i Projektów
Europejskich Urzędu Miasta Działdowo,
2) Katarzyna Zaunar – Fundacja „Rozmawiamy”,
3) Piotr Szabłowski – STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury,
4) Ewa Raciborska – p.o. Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Działdowie.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
(-) Grzegorz Mrowiński

