
 

UCHWAŁA Nr 215/128/20 

Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 5 marca 2020 roku 

 
w sprawie ogłoszenia konkursu na identyfikację koncepcji organów 
prowadzących szkoły podstawowe dotyczących kształtowania kompetencji 
kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w ramach realizacji 
przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”  

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity  
Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.1), § 1 pkt 3 i 9, § 2 pkt 9 załącznika do Uchwały Nr 1027/XL/09 Sejmiku Województwa 
Pomorskiego z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dziedzin i form 
działań promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego oraz załącznika nr 1 do Regionalnego Programu Strategicznego  
w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie) stanowiącego załącznik do uchwały nr 910/272/13 
Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego  
w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), zmienionego uchwałą  
nr 419/41/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 maja 2015 roku oraz uchwałą nr 376/322/18 Zarządu Województwa 
Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. Ogłasza się konkurs dla organów prowadzących szkoły podstawowe na identyfikację 
koncepcji dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską 
i żeglarską w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół 
i placówek”, którego regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Sportu, który pełni 

funkcję Kierownika Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej  
i społecznej (Aktywni Pomorzanie). 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2019 r. poz. 1571 i 1815. 



 

Uzasadnienie 
 
 
Na podstawie Uchwały Nr 910/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 
2013 roku w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności 
zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), Uzasadnienia oraz Podsumowania do Regionalnego 
Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie) 
realizowane jest przedsięwzięcie strategiczne pn.: „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek”, 
określone w załączniku nr 1 do Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności 
zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), zwanego dalej „Przedsięwzięciem”. Celem 
Przedsięwzięcia jest podniesienie jakości pracy szkół poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju 
szkoły, rozumianego jako ścisłe zespolenie systemu wsparcia nauczycieli ze zdiagnozowanymi 
potrzebami ucznia i szkoły.  
 
Dotychczas działania odnoszące się do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów związane  
z Przedsięwzięciem realizowane były przez organy prowadzące poprzez projekty współfinansowane 
ze środków RPO WP 2014-2020 w ramach konkursu nr RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15. 
 
Ze względu na walory geograficzne i przyrodnicze Pomorza oraz tradycję historyczną, zasadne jest 
kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów zgodnie z potrzebami rynku pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem charakterystyki regionu. Działania te mają na celu m.in. promowanie 
i upowszechnianie zawodów związanych z morzem wśród dzieci i młodzieży jako jednej z dziedzin 
przyszłej aktywności zawodowej. Jednocześnie zakres przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe 
wsparcie szkół” przewiduje również upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wzorców dotyczących: 
aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji, postaw obywatelskich, proekologicznych, 
wpływających na budowanie więzi lokalnych i regionalnych, a także zdrowego stylu życia. Biorąc pod 
uwagę powyższe, uznano za zasadne podjęcie w ramach Przedsięwzięcia działań dotyczących 
kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską. Jednocześnie 
działania te będą wykorzystywały efekty realizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego 
przedsięwzięć na rzecz rozwoju infrastruktury żeglarskiej na szlakach wodnych pomorskich rzek, 
w tym delty Wisły, a także Zatoki Gdańskiej. 
 
W myśl § 2 pkt 9 Uchwały Nr 1027/XL/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 
2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia dziedzin i form działań 
promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego, promocja województwa pomorskiego,  
m.in. w dziedzinie edukacji, realizowana jest w szczególności w formie organizacji  
lub współorganizacji konkursów tematycznych, które swoim zasięgiem obejmują cały region,  
a przynajmniej większą jego część. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe, identyfikacja koncepcji dotyczących kształtowania kompetencji 
kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską, nastąpi w drodze otwartego konkursu 
adresowanego do organów prowadzących szkoły podstawowe. Konkurs stanowi formę promocji 
województwa pomorskiego w dziedzinie edukacji, w szczególności w ramach realizowanego przez 
województwo pomorskie przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół”, a także 
w dziedzinie pomocy Unii Europejskiej poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. W celu przeprowadzenia konkursu niezbędne jest przyjęcie 
regulaminu konkursu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. W wyniku konkursu zostaną 
zidentyfikowane koncepcje, które będą stanowiły podstawę do ustalenia przez Zarząd Województwa 
Pomorskiego w drodze uchwały zakresu Przedsięwzięcia w obszarze kształtowania kompetencji 
kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską, który realizowany będzie pod nazwą 
„Pomorskie żagle wiedzy”. 
 
 
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

  
 


