
UCHWAŁA Nr 151 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:  

„Kreatywna edukacja” w ramach Programu Erasmus+. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 3 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 

2018 r. poz. 1307 ze zm.) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Zatwierdza się do realizacji projekt finansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus+, pn.: „Kreatywna 

edukacja” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Koninie: 

Program: Erasmus+ 

Sektor: Edukacja szkolna 

Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej 

Runda KA1: Mobilność edukacyjna. 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.07.2019 r. do 31.03.2021 r. 

3. Całkowita wartość projektu wynosi: 55 978,00 EUR tj. 238 690,19 PLN co 

stanowi 100% dofinansowania (przy przeliczaniu budżetu z € na PLN 

zastosowano średni kurs miesięczny NBP 4,2640 po kursie z dnia 10.06.2019 

r. Tabela nr 111/A/NBP/2019). 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 151 

Rady Miasta Konina 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.:  

„Kreatywna edukacja” w ramach Programu Erasmus+. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus 

poinformowała Panią Dorotę Wierońską – dyrektora Przedszkola nr 32 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Koninie, że wniosek złożony w ramach sektora Edukacja szkolna 

Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w roku 2019 został zatwierdzony. 

Budżet projektu opiewa na kwotę 55 978,00 EUR co w przeliczeniu na PLN wynosi 

238 690,19 zł i będzie realizowany w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 marca 2021 

roku. 

Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie od wielu lat realizuje 

zadania związane z rozwijaniem zdolności dzieci, wyrównywania szans przed 

podjęciem decyzji nauki w szkole. Motto placówki to: Każde dziecko może osiągnąć 

sukces. Przedszkole od 2002 roku uczestniczy w wielu programach finansowanych i 

współfinansowanych przez Unię Europejską. Uczestnictwo w projektach pozwoliło 

placówce na zdobycie wielu doświadczeń w sprawnym zarządzaniu merytorycznym 

jak i finansowym oraz nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich. 

Celem projektu jest: 

 wzmocnienie  europejskiego  wymiaru  przedszkola, dzięki pozyskanym 

inspiracjom do inicjowania nowych projektów realizowanych wspólnie z 

europejskimi partnerami, 

 wzmocnienie wielokulturowego wizerunku przedszkola, 

 poszerzenie dostępnych nauczycielom technik wspierania dzieci w każdym 

wieku, w tym niepełnosprawnych, 

 rozwój kompetencji technologicznych i cyfrowych nauczycieli oraz 

pracowników przedszkola związanych ze zrozumieniem, praktyką 

użytkowania i możliwością skorzystania z treści dostępnych dzięki poznanym 

narzędziom, 

 stałe doskonalenie i ciągle dostosowywanie procesu edukacyjnego do potrzeb 

dzieci w tym niepełnosprawnych jako rezultat obserwacji i analizy dotychczas 

realizowanych innowacyjnych projektów,  

 podniesienie kompetencji językowych kadry w celu lepszej realizacji i dalszego 

zaawansowania projektu wprowadzenia dwujęzyczności w przedszkolu w 

codziennej pracy z dziećmi, 

 wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwoju własnej osobowości  

i kreatywności artystycznymi technikami pracy, w tym z muzyką i ze sztuką, 

 doskonalenie metod wymiany informacji i pozyskiwania atrakcyjnych 

merytorycznie inspiracji do podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli 



dzięki kontaktom zagranicznym (wyjazdy do Wielkiej Brytanii, Islandii, 

Hiszpanii, Irlandii). 

Realizacja powyższych celów z całą pewnością przyczyni się do wprowadzenia 

wysokiej jakości wczesnej edukacji, innowacyjnych rozwiązań metodyczno-

programowych i organizacyjnych już na poziomie przedszkolnym oraz zaowocuje na 

dalszych szczeblach kształcenia, zmniejszając ryzyko wczesnego kończenia nauki. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 


	UCHWAŁA Nr 151 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:  „Kreatywna edukacja” w ramach Programu Erasmus+.
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.

	UZASADNIENIE do Uchwały Nr 151 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.:  „Kreatywna edukacja” w ramach Programu Erasmus+.

