
DRUK NR 208 

projekt 

UCHWAŁA Nr  

RADY MIASTA KONINA 

z dnia                           2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: 

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” 

(„Współpraca dzieci w nauce języka” 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.: „CHOCOLATTE (Children Of 

Collaborative Language Teaching)” („Współpraca dzieci w nauce języka”) 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: 18 204,00 EUR tj. 79 491,41 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.: 

„CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” 

(„Współpraca dzieci w nauce języka” 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 18 204,00 EUR co w przeliczeniu na PLN wynosi 

79 491,41 zł i będzie realizowany w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. 

Przedszkole nr 32 od wielu lat realizuje zadania związane z rozwijaniem zdolności 

dziecka oraz wyrównywaniem szans przed podjęciem nauki w szkole. W związku z tym 

placówka brała udział w różnych programach unijnych, takich jak: Socrates, Comenius, 

Zagraniczna Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej, eTwinning, Erasmus+. 

Projekt pn. „CHOCOLATTE (Children Of Collaborative Language Teaching)” 

(„Współpraca dzieci w nauce języka”) ma na celu podniesienie świadomości na temat 

wielojęzyczności wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli. 

Lingwiści sugerują, że edukacja językowa w przedszkolu nie tylko rozwija 

inteligencję i zdolność rozumienia w języku ojczystym, ale także rozwija umiejętność 

rozwiązywania problemów i krytyczne, silniejsze zdolności myślenia. Udowodniono również 

naukowo, że wielojęzyczność, między innymi: rozwija kreatywność, otwartość, elastyczność, 

zdolności poznawcze, komunikację i pewność siebie. Kontakt z różnymi kulturami  

we wczesnym wieku ma korzystne skutki w późniejszym okresie życia pod względem 

elastyczności, lepszego globalnego obywatelstwa i akceptowania różnic. Z powyższych 

przesłanek powstał ww. projekt.  

W ramach projektu będą realizowane działania, nie tylko uczniów w wieku 

przedszkolnym, ale także nauczycieli i rodziny. Język docelowy będzie zintegrowany  

ze szkołą za pośrednictwem wszelkiego rodzaju zajęć. Zastosowane metody będą oparte  

na codziennym życiu uczniów przy jednoczesnej nauce języka obcego poprzez gry kulturalne, 

muzykę, sztukę, dramat i ICT. 

Uczestnikami projektu jest sześciu partnerów z sześciu różnych krajów w różnych 

częściach Europy co ma na celu zapewnienie wymiany dobrych praktyk.  

 

        Zastępca Prezydenta  

             Miasta Konina 

 

         /-/ Paweł Adamów 

 

 

 


