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Zasady uczestnictwa ucznia …………………………………………. w mobilności ponadnarodowej 

(wyjeździe zagranicznym) i działaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia  

„Teneryfa-bogactwo przyrody”  

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ CEL MOBILNOŚCI 

 
1. Przedsięwzięcie „Teneryfa-bogactwo przyrody” w której planowana jest mobilność 

ponadnarodowa (wyjazd zagraniczny) ucznia, finansowane jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , projekt 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów”. 

2. Przedsięwzięcie realizowane jest przez  Szkołę Podstawową nr 157 z  siedzibą w Warszawie 02-589, 
ul. Kazimierzowska 16 

3. W mobilności odbywającej się w terminie określonym w pkt II.1 weźmie udział grupa 16 uczniów 
wraz z 3 opiekunami. 

4. Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności będzie poznanie kultury, 
tradycji, środowiska naturalnego Teneryfy i zrozumienie zróżnicowania przyrodniczego, społeczno-
gospodarczego i kulturowego świata na przykładzie Teneryfy. 

5. Uczeń biorący udział w mobilności nie ponosi kosztów finansowych w związku z jej realizacją. 
Koszty uczestnictwa w mobilności ponadnarodowej ucznia pokrywa SP 157. Środki finansowe 

pochodzą z przedsięwzięcia „Teneryfa-bogactwo przyrody”  realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Mobilność odbędzie się w Hiszpanii na Teneryfie a szkołą partnerską jest CEO Bethencourt y Molina 
w miejscowości Santa Cruz de Tenerife. 

II.  CZAS TRWANIA I ZASADY MOBILNOŚCI 

1. Mobilność z dniami na podróż rozpocznie się 31.01.2021 i zakończy się 06. 02.2021 ( termin będzie 
uzależniony od sytuacji epidemiologicznej, dostępności biletów, szkoły przyjmującej). 

2. Jako finansowany okres mobilności rozumie się czas trwania wyjazdu zagranicznego, 
uwzględniający dzienny harmonogram zajęć merytorycznych w wymiarze 6-8h, oraz maksymalnie 
jeden dzień na podróż bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu zajęć merytorycznych i  
maksymalnie jeden dzień na podróż następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu zajęć 
merytorycznych.   
Działania merytoryczne w projekcie rozpoczną się 01.02.2021  i zakończą się 05.02.2021, tym 
samym finansowany okres mobilności to 7 dni (finansowany okres mobilności z dniami na podróż). 

3. Szczegółowy harmonogram wyjazdu zagranicznego uwzględniający dni podróży, stanowi załącznik 
II do niniejszego dokumentu. 
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4. Potwierdzeniem odbycia mobilności przez ucznia będzie imienne zaświadczenie (certyfikat) 
zawierające datę rozpoczęcia i  zakończenia mobilności (działań merytorycznych), cel wyjazdu 
podpisane przez organizację przyjmującą oraz instytucję wysyłającą. 

5. Organizacja wysyłająca (szkoła) zapewni uczniowi podróż z siedziby organizacji wysyłającej  do 
miejsca przyjazdu – siedziby organizacji przyjmującej i z powrotem oraz ubezpieczenie, pełne 
wyżywienie i zakwaterowanie w hotelu. 
 

III.  WARUNKI UCZESTNICTWA W MOBILNOŚCI 

 
1. Uczeń został wybrany do realizacji działań projektowych w tym do odbycia mobilności 

ponadnarodowej na podstawie złożonej karty zgłoszenia ucznia.  
2. Zakwalifikowany do odbycia mobilności uczeń zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich 

działaniach realizowanych w organizacji przyjmującej, wypełnienia wszelkiej dokumentacji 
dotyczącej potwierdzenia uczestnictwa w prowadzonych aktywnościach oraz działaniach 
określonych zasadami uczestnictwa w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.  

3. Do obowiązków ucznia należeć będzie: 

A.  Udział w obowiązkowym etapie przygotowania do mobilności w wymiarze określonym przez 
szkołę, we wskazanym przez szkołę miejscu i przeprowadzonym przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach. Etap przygotowawczy będzie odbywał się w terminie 15.10.2020- do wyjazdu na 
Teneryfę 

7. B. udział i realizacja działań określonych w harmonogramie mobilności ponadnarodowej 
odbywającej się w CEO Bethencourt y Molina w miejscowości  Santa Cruz de Tenerife; 
C. udział w obowiązkowym procesie ewaluacji (badaniu) określonym przez szkołę w formie testu,  
polegającym na sprawdzeniu poziomu kompetencji kluczowych przed i po mobilności w zakresie 
poniższych  
5 pytań: 

1. Czy udział w przedsięwzięciu przyczynił się do wzrostu poziomu znajomości języka obcego? 

2. Czy udział w przedsięwzięciu wpłynął na zainteresowanie lub podniesienie wiedzy w zakresie 

wykorzystania technologii cyfrowych (np. komputer, Interne t, aplikacje, urządzenia ICT) 

w procesie uczenia się? 

3. Czy udział w przedsięwzięciu wpłynął na zdobycie umiejętności lub doświadczenia w zakresie 

współpracy w grupie? 

4. Czy udział w przedsięwzięciu umożliwił podejmowanie nowych inicjatyw mających wpływ na 

rozwój przedsiębiorczości, kreatywności lub strategicznego myślenia? 

5. Czy udział w przedsięwzięciu przyczynił się do poszerzenia wiedzy na temat innych 

tradycji/kultur/obyczajów? 

IV.  ZASADY DOFINANSOWANIA 
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1. Całkowity koszt udziału ucznia w mobilności w tym: podróż, zakwaterowanie, wyżywienie 
i ubezpieczenie pokrywa SP 157. 
 

2.  Wsparcie finansowe dla ucznia na okres mobilności wynosi łącznie 5.803 PLN, przy czym: 
 

A. na podróż z siedziby organizacji wysyłającej do miejsca przyjazdu – siedziby organizacji 
przyjmującej uczniowi przysługuje dofinansowanie w wysokości 3577 PLN. Stawka obejmuje 
podróż w obie strony i pokrywa koszty związane z dojazdem na miejsce mobilności ustalonymi 
środkami transportu; 

B. na pobyt za granicą uczniowi przysługuje dofinansowanie w wysokości  318 PLN na każdy 
dzień. Dofinansowanie obejmuje koszty wyżywienia, zakwaterowania, transportu lokalnego 
za granicą, ubezpieczenia oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z  pobytem za granicą; 

C. ewentualne dodatkowe wydatki związane z udziałem osób ze specjalnymi potrzebami 
rozliczane będą na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków1.  
 

3. Uczeń może otrzymać od organizacji wysyłającej (szkoły) część wsparcia finansowego, o którym 
mowa w pkt. 2, tj. kwotę PLN w formie tzw. kieszonkowego. Wysokość będzie uzależniona od 
wysokości wydatków. 

4. Organizacja wysyłająca zapewni odpowiednią jakość i bezpieczeństwo oferowanych usług.  
5. Rezygnacja ucznia z uczestnictwa w mobilności po poniesieniu kosztów nie jest możliwa poza 

sytuacjami niemożliwymi do przewidzenia na etapie złożenia „Karty  zgłoszenia ucznia”,  
tj. wystąpienia tzw. „siły wyższej”. Takie przypadki będą zgłaszane do FRSE na piśmie przez 
organizację wysyłającą i podlegają indywidualnemu rozpatrzeniu przez FRSE.  

6. W przypadku rezygnacji ucznia z uczestnictwa w mobilności rodzic/opiekun prawny jest 
zobowiązany poinformować niezwłocznie organizację wysyłającą (szkołę) o tym fakcie na piśmie 
wraz z podaniem przyczyny. 

 

V. UBEZPIECZENIE  

1. Organizacja wysyłająca (szkoła) zapewni uczniowi biorącemu udział w mobilności ubezpieczenie.  

2. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie  
od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczeń i 
jego opiekunowie zostaną zapoznani z warunkami ubezpieczenia. 
 
 
Poniżej wymienione załączniki stanowią integralną część Zasad: 
1. Załącznik I Oświadczenie uczestnika przedsięwzięcia 
2. Załącznik II Harmonogram wyjazdu zagranicznego 

 
 
 
Podpisy: 

                                                                 
1  Wyłącznie w przypadku jeśli szkoła planuje udział w mobilności uczestnika z niepełnosprawnością.  Jeśli nie dotyczy, należy 
skreślić. 
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……………………………………………………………………… 
 

  
 
 
…………………………………………………………………………… 
                   

Data i czytelny podpis ucznia oraz 
rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy) 

Data i pieczęć instytucji, pieczęć i czytelny podpis 
dyrektora szkoły 

 
Załącznik II 
 

Harmonogram wyjazdu zagranicznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 
 

Ze względu na sytuację międzynarodową i obostrzenia wynikające z walki z epidemią COVID 19 oraz 
konieczność dostosowania się do kalendarza naszego hiszpańskiego partnera terminy wyjazdu mogą 
ulec zmianie. O proponowanych zmianach będziemy Państwa informować. 
31.01.2021 wylot na Teneryfę i transfer do hotelu. Dokładny adres hotelu zostanie podany w 
późniejszym czasie. Ze względu na konieczność przemieszczania się po całej wyspie w okresie pobytu 
planowane jest wynajęcie autokaru, który będzie do naszej dyspozycji.  
1.02.2021 Praca w szkole. Poznanie uczniów i nauczycieli. Oprowadzenie po szkole.  Prezentacja o 
faunie i florze Polski. Przerwa na posiłek. Przygotowanie wspólnie z hiszpańską młodzieżą ankiety na 
temat charakteru turystyki Teneryfy.  Młodzież hiszpańska zapozna polską młodzież ze strukturą 
zatrudnienia na wyspie, wpływem turystyki na gospodarkę, opowie o zmianach jakie zaobserwowali w 
najbliższym otoczeniu po zamrożeniu turystyki. Podział na grupy i transfer do Santa Cruz de Tenerife. 
Zwiedzanie miasta w towarzystwie młodzieży hiszpańskiej, przeprowadzenie ankiety wśród turystów. 
2.02.2021 Przejazd do Parku Narodowego Teide w towarzystwie hiszpańskich kolegów. Zwiedzanie 
muzeum i centrum informacyjnego. Obserwacja form wulkanicznych, krajobrazu, fauny i flory. 
Zbieranie informacji i określenie związku pomiędzy położeniem na granicy płyt litosfery i 
występowaniem wulkanów i trzęsień ziemi. Planowana jest wizyta w obserwatorium astronomicznym 
i obserwowanie plam na Słońcu. Posiłek tego dnia zaplanowany jest u podnóża Teidy. Nie planujemy 
wjazdu na szczyt. Powrót do hotelu w godzinach wieczornych.  
3.02.2021 Wycieczka do La Laguna. Oprowadzanie przez młodzież hiszpańską po mieście. Zapoznanie 
z zabytkami architektury sakralnej i świeckiej. Poznanie charakterystycznych elementów architektury. 
Gra miejska. Wspólny posiłek i poznanie charakterystycznych potraw. Składniki diety a zrównoważony 
rozwój. Porównanie jadłospisu polskiego i mieszkańców Teneryfy. Powrót do miejsca zakwaterowania 
połączony ze zwiedzaniem wyspy- spacer po plaży.  
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4.02.2021 Wizyta w szkole. Uczniowie hiszpańscy dzielą się informacjami o źródłach energii na wyspie 
i problemach związanych z masową turystyką. Polscy uczniowie prezentują informacje o źródłach 
energii w Polsce. Analiza porównawcza. Uczniowie pracują nad plakatami: mapa pogody, wybrane 
gatunki roślin i zwierząt, porównanie źródeł energii Polska i Teneryfa, turystyka na Teneryfie- dane 
statystyczne oraz wyniki ankiet przeprowadzonych wśród turystów, produkty diety mieszkańców 
Teneryfy, architektura Teneryfy. 
Po posiłku przejazd do ogrodu botanicznego Loro Park. Poznanie fauny  Hiszpanii ze szczególnym 
uwzględnieniem gatunków zwierząt zamieszkujących Teneryfę.  
5.02.2021 Całodzienna wycieczka piesza w Góry Anaga, najstarsze pasmo na wyspie. Prze jście ścieżka 
edukacyjną- odbieranie przyrody wszystkimi zmysłami, obserwacja gatunków endemicznych i różnych 
form geologicznych.  
6.02.2021 – powrót do Polski  
 


