
DRUK NR 207 

projekt 

UCHWAŁA Nr  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia                        2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: 

„Découvrir et partager nos propres cultures  pour créer ensemble notre 

culture Européenne” 

(„Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej 

kultury europejskiej” 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.: „Découvrir et partager nos propres 

cultures  pour créer ensemble notre culture Européenne” („Odkrywanie  

i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej”) 

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 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. 

3. Całkowita wartość projektu wynosi: 16 340,00 EUR tj. 71 351,88 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 
Opiniował radca prawny 

Mirosława Adamiak-Lewandowska 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr …… 

Rady Miasta Konina 

z dnia …………... 2019 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: 

„Découvrir et partager nos propres cultures  pour créer ensemble notre culture 

Européenne” 

(„Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury 

europejskiej” 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 16 340,00 EUR co w przeliczeniu na PLN wynosi 

71 351,88 zł i będzie realizowany w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

Od wielu lat najważniejszym celem placówki jest nowoczesne nauczanie i rozwijanie 

umiejętności dzieci. Stąd potrzeba nieustannego doskonalenia zawodowego nauczycieli  

i specjalistów, również poza granicami kraju. Przedszkole stawia na wysoką jakość wczesnej 

edukacji, innowacyjnych rozwiązań metodyczno-programowych i organizacyjnych już  

na poziomie przedszkolnym mając przekonanie, że rozwój pewnych kompetencji  

i umiejętności z rozwojem emocjonalnym na tym etapie edukacyjnym, stosowanie w pracy  

z dzieckiem skutecznych i atrakcyjnych metod zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców 

zaowocuje na dalszych szczeblach kształcenia, zmieniając ryzyko wczesnego kończenia 

nauki. 

Cele szczegółowe projektu zakładają: 

 poznanie tradycyjnego i współczesnego dziedzictwa kulturowego swojego kraju 

i krajów partnerów,  

 budowanie i rozwijanie wiedzy geograficznej, kulturowej i językowej Europy, 

 rozwijanie swoich zainteresowań kulturą,  

 poznanie bogactwa i różnorodności form artystycznych, 

 rozszerzanie kultury Europy we wszystkich obszarach. 

 budowanie obywatelstwa europejskiego przez system szkolny. 

 

W ciągu dwóch lat będzie podnoszony poziom umiejętności wszystkich uczestników, 

w szczególności w odniesieniu do wspólnej płaszczyzny i podejścia transdyscyplinarnego 



w szerokim znaczeniu: język ojczysty, języki obce, język komputera, język ciała, język 

emocji poprzez ekspresję artystyczną i kulturalną. Zaplanowane działania pozwolą nabyć, 

nawet bardzo młodym uczestnikom, wiedzę i umiejętności niezbędne w dzisiejszych czasach. 

Wpłyną na rozwój wartości, takich jak tolerancja, akceptacja, patriotyzm, szacunek. 

Celem wspólnych działań szkoleniowych będzie zachęcenie nauczycieli do skupienia się 

na edukacji artystycznej i kulturalnej w różnych systemach edukacyjnych. Nauczyciele 

zdobędą wyższy poziom profesjonalnej wiedzy i nowych umiejętności w różnych 

dziedzinach. Będą mogli ponownie wykorzystać wiedzę specjalistyczną do opracowania 

nowych programów edukacji artystycznej i kulturalnej, promowania dziedzictwa kulturowego 

krajów partnerskich. 

 

 

        Zastępca Prezydenta  

             Miasta Konina 

 

         /-/ Paweł Adamów 

 


