
UCHWAŁA Nr 187 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 18 września 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:  

„Gra o zdrowie – gra o przyszłość” 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 2019 r. poz. 

1295) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Zatwierdza do realizacji projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Erasmus+, pn.: „Gra o zdrowie – gra o 

przyszłość” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Koninie: 

Program: Erasmus+ 

Runda 1 KA2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 

KA229: Projekty Współpracy szkół. 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. 

3. Całkowita wartość projektu wynosi: 30 560,00 EUR tj. 133 446,35 PLN co stanowi 

100% dofinansowania (przy przeliczaniu budżetu z € na PLN zastosowano średni 

kurs miesięczny NBP 4,3667 po kursie z dnia 03.09.2019 r. Tabela nr 

110/A/NBP/2019). 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 187 

Rady Miasta Konina 

z dnia 18 września 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:  

„Gra o zdrowie – gra o przyszłość” 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 30 560,00 EUR co w przeliczeniu na PLN wynosi 

133 446,35 zł i będzie realizowany w okresie od 1 października 2019 roku do 30 września 

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. 

Głównym celem projektu jest poprawa nawyków życia codziennego dzieci i ich rodzin. 

Ponadto celem projektu jest: 

 zapoznanie dzieci z dobrymi i złymi nawykami życiowymi, 

 zapoznanie ze sposobami spędzenia wolnego czasu w formie aktywności ruchowej, 

 zapoznanie z podstawowymi zasadami higieny jamy ustnej, 

 zapoznanie z nowymi metodami ułatwiającymi radzenie sobie ze stresem, 

emocjami, 

 zwrócenie uwagi na dbałość o środowisko, 

 podniesienie jakości pracy placówek partnerskich, zwłaszcza w obszarze zdrowych 

nawyków życia codziennego. 



Realizacja projektu zasygnalizuje całemu środowisku lokalnemu w krajach partnerskich 

znaczenie nie tylko ciągłego dokształcania i doskonalenia, ale przede wszystkim 

znaczenie zdobywania doświadczeń w celu podniesienia kompetencji zawodowych 

pracowników, a tym samym osiągania wysokich standardów kształcenia. Zachęci także 

samych rodziców do korzystania z nowych rozwiązań, metod pracy z dzieckiem celem 

osiągania efektów edukacyjnych, wychowawczych i przygotowanie ich do życia w ciągle 

zmieniającej się rzeczywistości.  

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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