
Uchwała Nr 395 

Rady Miasta Konina 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój 

kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020. 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 pn. „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych 

w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. 

Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. 

Kształcenie ogólne - projekty konkursowe, współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres: od  01.08.2020 r. do 31.07.2021 r. 

3. Całkowita wartość projektu wynosi: 93 733,30 , w tym:3.1. wnioskowane 

dofinansowanie: 89 046,30 PLN3.2. wkład własny: 4 687,00 PLN, w tym:3.2.1 wkład 

własny niepieniężny: 4 687,00 PLN. 

§ 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 395 

Rady Miasta Konina 

z dnia 26 sierpnia 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „SP6 na 6! Rozwój kompetencji 

kluczowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Koninie” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Koninie wystąpił 

z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

o dofinansowanie projektu pn. „SP6 na 6! Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole 

Podstawowej nr 6 w Koninie” (suma kontrolna wniosku: d49b b38b fac4 cef9, nr wniosku 

RPWP.08.01.02-30-0011/19) w ramach Programu WRPO na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków europejskich. W dniu 10.08.2020 r. dyrektor wystąpił 

z prośbą do Prezydenta Miasta Konina o wprowadzenie projektu do budżetu. 

Okres realizacji projektu od 01.08.2020 roku do 31.07.2021 roku. Całkowita wartość 

projektu wynosi 93 733,30 zł, z czego 4 687,00 zł to wkład własny niepieniężny 

z przeznaczeniem na użyczenie sal do prowadzenia zajęć dodatkowych.  

Celem głównym projektu jest wzrost umiejętności u 200 uczniów w zakresie kompetencji 

kluczowych w tym w obszarze nauk techniczno-matematycznych, przyrodniczych, z języka 

angielskiego, wspomagający harmonijny rozwój uczniów z zakresu rozwijania kompetencji 

kluczowych oraz doradztwa zawodowego, a także objęcie wsparciem 41 nauczycieli. 

Cel główny będzie zrealizowany poprzez: 

− podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych, 

matematycznych z wykorzystaniem metody eksperymentu, językowych i 

doradczych u 200 uczniów poprzez udział w zajęciach dodatkowych, 

− podniesienie kompetencji zawodowych i doskonalenie umiejętności u 41 nauczycieli 

poprzez przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń, 

− doposażenie szkolnej pracowni matematyczno-przyrodniczej. 

Poprzez zaimplementowanie do szkół nowoczesnych metod nauczania i pomocy 

dydaktycznych, zapewniona zostanie trwałość rezultatów oraz przyczyni się do osiągnięcia 

Celu strategicznego 7.1 Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji oraz Celu 

strategicznego 7.4 Rozwój oraz promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych. 

Wymienione cele strategiczne kładą nacisk na dbałość o ofertę edukacyjną na każdym 

poziomie kształcenia, poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia szkół, ale 

również poprzez rozwój w szkołach dla dzieci i młodzieży zajęć stymulujących 

kreatywność uczniów, umiejętność pracy w grupie, otwartość i tolerancję. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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