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DRUK NR 398 
Projekt 

 

z dnia  21 lipca 2020 r. 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: "Nie ma edukacji bez relacji" 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 2020 r. 

poz. 713) 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. „Nie ma edukacji bez relacji” realizowanego przez Przedszkole nr 8 im. 

Janka Wędrowniczka w Koninie. Runda 1, KA1 – Mobilność edukacyjna, KA101 – Mobilność kadry edukacji 

szkolnej. 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2021 r. 

3. Całkowita wartość projektu wynosi: 25 939,00 EUR tj. 115 973,27 PLN co stanowi 100% 

dofinansowania (przy przeliczaniu budżetu z € na PLN zastosowano średni kurs miesięczny NBP w wysokości 

4,4710 zł/1 EUR z dnia 07.07.2020 r.). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opiniował radca prawny 

M. Adamiak-Lewandowska 

Przewodniczący Rady Miasta 

Konina 

 

 

Tadeusz Wojdyński 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr …… 

Rady Miasta Konina 

z dnia …………... 2020 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:  

„Nie ma edukacji bez relacji” w ramach Programu Erasmus+. 

 

 

Dyrektor Przedszkola nr 8 im. Janka Wędrowniczka w Koninie wystąpiła z wnioskiem  

do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o dofinansowanie projektu pn. „Nie ma edukacji bez 

relacji” w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 finansowanego ze środków europejskich. 

W dniu 09.07.2020 r. pani dyrektor skierowała prośbę do Prezydenta Miasta Konina 

o wprowadzenie projektu do budżetu. 

 Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2021 roku. Całkowita 

wartość projektu wynosi 25 939,00 EUR co w przeliczeniu na PLN wynosi 115 973,27 zł. 

Głównym celem projektu jest: 

 podniesienie kwalifikacji językowych i metodycznych kadry, 

 stały rozwój zawodowy i osobisty, 

 doskonalenie kompetencji pedagogicznych, 

 wdrażanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi, 

 poznawanie nowoczesnych technologii, 

 poszerzenie kompetencji w zakresie kodowania i robotyki, 

 nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się językiem obcym, 

 nawiązanie współpracy międzynarodowej i wymiana doświadczeń, 

 poszerzenie świadomości w zakresie potrzeb dzieci, rodziców i środowiska, 

 podniesienie jakości pracy przedszkola, 

 nawiązanie współpracy z zagranicznymi kolegami w celu wymiany doświadczeń.  

Realizacja projektu spowoduje, że przedszkole stanie się atrakcyjniejszym miejscem pracy, 

które stwarza możliwości rozwoju osobistego swoim pracownikom, co długofalowo przyczyni się 

również do poprawy jakości kształcenia w mieście. Zdobyte doświadczenia podczas mobilności 

wniosą nową jakość do życia przedszkola, a zwiększenie kompetencji kadry przeniesie się na 

efektywną pracę dydaktyczną i pedagogiczną. Zyskają na tym dzieci, nauczyciele i rodzice. 

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. 

 Zastępca Prezydenta Miasta Konina 

  

Witold Nowak 

 

 


