
DRUK Nr 466 

 

Projekt 

z dnia  27 października 2020 r. 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Rozwój 

nauczycieli sukcesem szkoły” w ramach  

PO WER „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 

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 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 ze zm.) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Zatwierdza do realizacji projekt pn.: „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV oś priorytetowa 

„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie: 4.2 „Programy 

mobilności ponadnarodowej”. 

2. Czas realizacji projektu obejmuje okres: od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. 

3. Całkowita wartość projektu wynosi: 301 834,63 PLN. 

§ 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 … 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: „Rozwój nauczycieli 

sukcesem szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

na lata 2014-2020. 

 

Projekt „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły”, nr wniosku 2020-1-PL01-KA101-

078221 w ramach PO WER na lata 2014-2020 będzie realizowany przez I Liceum 

Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie. Projekt przeszedł pozytywną ocenę 

merytoryczną i został wybrany do dofinansowania. Całkowita wartość projektu 

wynosi: 301 834,63 PLN.  Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji nauczycieli 

w zakresie języków obcych, a także rozwój innych umiejętności kluczowych 

sprzyjających podnoszeniu jakości pracy w obszarze nowoczesnych metod nauczania 

i wspierania ucznia. Zaplanowano 25 mobilności nauczycieli  realizowanych w różnych 

krajach Europy, podczas których będą  oni uczestniczyli w kursach językowych 

doskonalących ich umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym. 

Założeniem projektu jest wzbogacenie warsztatu metodycznego kadry pedagogicznej 

I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Koninie z uwzględnieniem 

międzynarodowych trendów w nauczaniu, rozwijanie kontaktów z nauczycielami 

z innych krajów, tworzenie europejskiej sieci współpracy i wymiany doświadczeń oraz 

dobrych praktyk wspierających edukację młodzieży. Kształcenie zagraniczne 

nauczycieli oprócz wymiernych korzyści merytorycznych i metodycznych pozwala na 

rozwój osobisty nauczycieli, poszerzenie ich wiedzy na temat innych kultur 

i narodowości, a tym samym przybliżenie tej wiedzy uczniom i ich wychowywanie na  

otwartych i wrażliwych obywateli świata. Kształcenie zagraniczne nauczycieli pozwala 

im na wzmacnianie autorytetu i budowanie europejskiego wizerunku I Liceum 

Ogólnokształcącego – otwartej i nowoczesnej szkoły. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.  

 

Zastępca Prezydenta Miasta Konina 

/-/Witold Nowak 


