
UCHWAŁA NR 511 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 marca 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. : „By inspirować 

i być inspirowanym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER). 

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 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 ze zm.) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1. 

1. Zatwierdza do realizacji projekt finansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER) pn. „By inspirować i być inspirowanym” realizowany przez 

Szkołę Podstawową nr 15 w Koninie. 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1.10.2020 r. do 31.03.2022 r. 

3. Łączna wartość projektu wynosi 242 520,64 PLN w tym: 

1) dofinansowanie ze środków europejskich : 228 672,71 zł, 

2) dofinansowanie z budżetu państwa : 13 847,93 zł. 

§ 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 511 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 marca 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. : „By inspirować i być 

inspirowanym” w ramach Programu Operacyjnego  

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie podjęła decyzję o przyznaniu dotacji 

dla przedsięwzięcia „By inspirować i być inspirowanym” w ramach akcji Mobilność 

kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, który będzie 

realizowany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninie. Formularz 

zgłoszeniowy wraz z opisem przedsięwzięcia został złożony w pierwszym naborze 

konkursu wniosków w lutym 2020 roku. Przedsięwzięcie zakłada wyjazd 20 nauczycieli 

na kursy i szkolenia (12 kursów językowych i 8 szkoleń metodycznych) oraz wyjazdy na 

wizyty studyjne do szkół we Włoszech i Hiszpanii. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 października 2020 roku do 31 marca 2022 

roku. 

Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 242 520, 64 zł.  

Głównym celem projektu jest pozyskanie inspiracji do zmian metod nauczania, 

podniesienie poziomu oraz jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie nauczycieli 

i szukanie nowych rozwiązań organizacyjnych w celu zwiększenia motywacji uczniów 

do nauki i bardziej efektywnej realizacji podstawy programowej. Celem szczegółowym 

jest wzmocnienie kompetencji kluczowych nauczycieli i uczniów, propagowanie 

uczenia się przez całe życie, poznanie nowych systemów edukacyjnych i wdrożenie 

efektywnych metod pracy. 

Podczas realizacji projektu zostaną podjęte następujące działania: 

- wsparcie uczestników przed mobilnością, 

- wsparcie uczestników podczas mobilności zagranicznej, 

- upowszechnienie efektów działań po zakończeniu projektu. 

Powyższe działania przyczynią się do zainicjowania współpracy szkoły ze szkołami 

partnerskimi we Włoszech i Hiszpanii. Projekt został opracowany na podstawie analizy 

potrzeb szkoły i jest spójny z kierunkami jej rozwoju. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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