
DRUK NR 201 

projekt 
UCHWAŁA Nr 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia               2019 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:  

„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów  

w budowaniu zrównoważonej Europy” 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.: „Rzućmy wyzwanie przyszłości. 

Odkrywanie nowych horyzontów w budowaniu zrównoważonej Europy” realizowanego 

przez Szkołę Podstawową nr 15 im. Polskich Olimpijczyków w Koninie: 

Program: Erasmus+ 

Sektor: Edukacja szkolna 

Akcja: KA229 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. 

3. Całkowita wartość projektu wynosi: 28 790,00 EUR tj. 125 443,79 PLN co stanowi 

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

miesięczny NBP 4,3572 po kursie z dnia 23.08.2019 r. Tabela nr 163/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 
 

Opiniowała radca prawny 

Mirosława Adamiak – Lewandowska 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr …… 

Rady Miasta Konina 

z dnia …………... 2019 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:  

„Rzućmy wyzwanie przyszłości. Odkrywanie nowych horyzontów  

w budowaniu zrównoważonej Europy” w ramach Programu Erasmus+. 

 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+  

w dniu 19.08.2019 r. poinformowała Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 im. Polskich 

Olimpijczyków, że wniosek złożony w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja KA229 został 

zatwierdzony. Pani dyrektor 26.08.2019 r. złożyła wniosek do Prezydenta Miasta Konina 

prośbę o podjęcie uchwały oraz wprowadzenie projektu do budżetu.  

Budżet projektu opiewa na kwotę 28 790,00 EUR co w przeliczeniu na PLN wynosi 

125 443,79 zł i będzie realizowany w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

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. 670 uczniów w tym uczniowie niepełnosprawni.  

Cele szczegółowe projektu zakładają: 

 rozwijanie kompetencji językowych uczniów, 

 współpracę z różnymi ośrodkami i ekspertami w celu szerzenia idei zróżnicowanego 

rozwoju, 

 stosowanie kreatywnych metod nauczania w oparciu o nowoczesne technologie, 

 prowadzenie zajęć interdyscyplinarnych, 

 poznawanie kultury i topografii państw partnerskich, 

 rozwijanie w uczniach kluczowych umiejętności i kompetencji przy wykorzystaniu 

nauk ścisłych, ekologii, technik cyfrowych, komunikacyjnych i twórczych, 

 nabywanie i rozwijanie umiejętności zarządzania poprzez czynny udział uczniów  

w organizacji i przebiegu projektu, 

 wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu, 

 budowanie świadomości europejskiej u uczniów i otwartości na świat, 

 uczenie tolerancji i pokonywanie barier, 

 stosowanie w pracy z młodzieżą nowatorskich, innowacyjnych metod nauczania, 



 rozwijanie kompetencji językowych kadry szkolnej. 

Głównym założeniem projektu jest realizowanie tematyki zróżnicowanego rozwoju  

w zakresie czterech podstawowych obszarów tj. nauki ścisłe, środowisko, Europa i Kultura. 

Przedmioty te pełnią istotną rolę w nauczaniu oraz znacząco wpływają na nabywanie 

kluczowych kompetencji i umiejętności. W ramach projektu planowane są 3 wymiany 

międzynarodowe do: Danii, Hiszpanii i Austrii oraz jedną wizytę szkół partnerskich  

w Polsce. W ciągu trwania projektu z każdej szkoły partnerskiej wyjedzie 24 uczniów  

w grupach ośmioosobowych pod opieką 2 nauczycieli. 

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 oraz nabycie kompetencji 

językowych jak i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. 

 

 

 

        Zastępca Prezydenta  

            Miasta Konina 

  

                                                                                    /-/ Paweł Adamów 

 

 


