
UCHWAŁA Nr 152 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:  

„Poczuj siłę do działania” 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 do realizacji projekt finansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus+, pn.: „Poczuj siłę do 

działania” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich 

Olimpijczyków w Koninie: 

Program: Erasmus+ 

Sektor: Edukacja szkolna 

Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej 

Runda KA 1: Mobilność edukacyjna. 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.06.2019 r. do 31.12.2020 r. 

3. Całkowita wartość projektu wynosi: 52 868,00 EUR tj. 225 482,02 PLN co 

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

zastosowano średni kurs miesięczny NBP 4,2640 po kursie z dnia 12.06.2019 

r. Tabela nr 113/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 152 

Rady Miasta Konina 

z dnia 26 czerwca 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Poczuj siłę do 

działania” w ramach Programu Erasmus+. 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus w dniu 

04.06.2019 r. poinformowała Panią Alicję Bąk – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. 

Polskich Olimpijczyków, że wniosek złożony w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja 1 

Mobilność kadry edukacji szkolnej w roku 2019 został zatwierdzony. Pani dyrektor 

13.06.2019 r. złożyła wniosek do Prezydenta Miasta Konina prośbę o podjęcie uchwały 

oraz wprowadzenie projektu do budżetu.  

Budżet projektu opiewa na kwotę 52 868,00 EUR co w przeliczeniu na PLN wynosi 

225 482,02 zł i jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2020 

roku. 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków od kilku lat aktywnie realizuje 

Europejski Plan Rozwoju Szkoły, który został opracowany na lata 2017-2020 i ma na celu 

aktywizowanie kadry szkolnej i uczniów w wymiarze europejskim. Założenia planu mają 

umocnić efekty poprzednich działań mobilnościowych w wymiarze wewnątrzszkolnym, w 

otoczeniu społecznym szkoły i jej współpracy z organizacjami partnerskimi. W szkole 

pracuje ponad 120 osób i uczy się ok. 750 uczniów w tym uczniowie niepełnosprawni.  

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących celów: 

 podniesienie kompetencji językowych wszystkich uczestników projektu a pośrednio 

uczniów oraz zachęcenie innych pracowników do podnoszenia kwalifikacji 

językowych,  

 wyposażenie uczestników projektu w umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz 

rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego i sposobów przeciwdziałania 

temu, 

 zwiększenie współpracy między nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi 

poprzez wspólne wyjazdy szkoleniowe, a później pracę nad upowszechnianiem 

efektów projektu, 

 zwiększenie współpracy i zaangażowania w zespołach nauczycielskich poprzez 

wymianę doświadczeń ze szkoleń i podzielenie się poznanymi sposobami radzenia 

sobie ze stresem, 

 pełniejsze wsparcie uczniów powracających z zagranicy oraz porozumienie  

z rodzicami obcokrajowcami, 

 podniesienie efektów kształcenia poprzez zastosowanie poznanych metod 

nauczania, 



 podniesienie efektywności pracy z uczniem dysfunkcyjnym poprzez zastosowanie 

poznanych metod i narzędzi pracy, w tym narzędzi radzenia sobie ze stresem, 

 wyposażenie uczestników projektu w dokumentację poświadczającą nabyte 

umiejętności i kompetencje (Europas), 

 wprowadzenie nowych metod nauczania w celu osiągnięcia rozwoju ucznia, 

 uświadomienie pracownikom jak ważna jest dbałość o własne zdrowie i jakie są 

skutki działania  stresu na organizm człowieka, 

 zwiększenie konkurencyjności szkoły na rynku edukacyjnym, 

 zwiększenie motywacji wśród uczniów poprzez zastosowanie przyjaznych metod 

nauczania, 

 propagowanie idei uczenia się przez całe życie, 

 nawiązywanie dobrej współpracy z organizacjami partnerskimi, 

 uzyskanie obrazu szkoły jako nowoczesnej placówki, otwartej na innowacje  

i wyposażoną w kadrę o dużym potencjale i chęci współpracy z różnymi 

organizacjami w celu integralnego rozwoju ucznia i włączenia się w życie społeczne 

wszystkich uczniów. 

Osiągnięcie wyżej zaplanowanych celów podniesie jakość kształcenia poprzez 

wyposażenie uczestników projektu w narzędzia, metody i kompetencje, które wpłyną na 

jakość pracy, a tym samym będą oddziaływać pozytywnie na całą społeczność szkolną i 

środowisko lokalne. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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