
UCHWAŁA NR 607 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 października 2021 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: 

„Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062”  

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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. 

poz. 1057) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Zatwierdza do realizacji projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu Erasmus+ KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz 

mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej pn. „Akredytacja nr: 2021-1-PL01-

KA121-SCH-00001062” realizowanego przez Przedszkole nr 32 z oddziałami 

integracyjnymi w Koninie. 

Program: Erasmus+ 

Typ akcji: KA121-SCH Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry 

w edukacji szkolnej. 

Typ akredytacji: Akredytacja dla organizacji indywidualnej. 

1. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2021 roku do 30.11.2022 roku. 

2. Całkowita wartość projektu wynosi: 38 865,00 EUR tj. 176 726,93 PLN co stanowi 

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

kurs miesięczny NBP w wysokości 4,5472 zł/1 EUR z dnia 07.10.2021 r.). 

§ 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 607 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 października 2021roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:  

„Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062”  

w ramach Programu Erasmus+. 

Dyrektor Przedszkola nr 32 z oddziałami integracyjnymi w Koninie wystąpiła  

z wnioskiem do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o dofinansowanie projektu 

pn.: „Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA121-SCH-00001062” w ramach Programu 

Erasmus+ KA121-SCH finansowanego ze środków europejskich. W dniu 08.10.2021 

roku wpłynęło pismo do Prezydenta Miasta Konina o wprowadzenie projektu do 

budżetu. 

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2021 roku do 30.11.2022 roku. 

Całkowita wartość projektu wynosi 38 865,00 EUR, co w przeliczeniu na PLN wynosi 

176 726,93 zł. 

Celem projektu jest: 

 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem 

niepełnosprawnym, jego rodziną oraz budowanie relacji społecznych pomiędzy 

rówieśnikami, 

 podniesienie świadomości ekologicznej całej społeczności przedszkola, 

 poprawa nawyków w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, 

 podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników w zakresie posługiwania się 

językiem angielskim, 

 realizacja innowacji pedagogicznej z zakresu dwujęzyczności we wszystkich 

grupach  wiekowych, 

 wzbogacenie profesjonalnego warsztatu nauczyciela o nowe aplikacje  

i narzędzia cyfrowe do pracy z dziećmi, 



 stworzenie międzynarodowego modelu, przedszkola wykorzystującego zasoby 

krajowe i zagraniczne. 

Realizacja powyższych celów z całą pewnością przyczyni się do wprowadzenia wysokiej 

jakości wczesnej edukacji, innowacyjnych rozwiązań metodyczno-programowych  

i organizacyjnych już na poziomie przedszkolnym. 

Zgodnie z założonymi celami udział w projekcie przyczyni się do lepszego 

oddziaływania na dziecko i jego rodzinę, a nabyte przez nauczycieli umiejętności  

i doświadczenia, zostaną przeniesione na wykształcenie podstawowych umiejętności. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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