SZKOŁA.PL – WSPARCIE DLA SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLONIJNYCH
OFERTA I ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
„Szkoła.PL” to program Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED) dla społecznych szkół polonijnych
działających w następujących krajach: Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Islandii, Norwegii oraz we
Włoszech. Projekt ma na celu finansowe wsparcie szkół polonijnych, które nauczają języka polskiego, w
języku polskim i o Polsce. Zadanie jest współfinansowane ze środków finansowych otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i
Polakami za granicą w 2015 r.”.
1. Do udziału w programie zapraszamy społeczne szkoły polonijne, które:
1.1. Nauczają języka polskiego, w języku polskim i o Polsce;
1.2. Są zarejestrowane i działają na terytorium wybranych krajów: Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii,
Islandii, Norwegii, Włoszech;
1.3. Działają nie dla osiągania zysku.
2. Sposób zgłoszenia udziału w Programie
2.1. Warunkiem udziału w programie jest wypełnienie i rejestracja prawidłowo przygotowanego
zgłoszenia, a następnie otrzymanie pozytywnej rekomendacji od Komisji programu.
2.2. Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim (z zastrzeżeniem punktu 2.6.) w
internetowym generatorze wniosków dostępnym na stronie: http://spl.fed.org.pl/ i
zarejestrować elektroniczną wersję wniosku (zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w
generatorze). Nie jest wymagane przesyłanie wniosku w postaci papierowej. Konieczna jest
odpowiedź na każde pytanie zawarte w formularzu.
2.3. O przyjęciu wniosku w terminie decyduje data końcowej rejestracji wniosku w generatorze – nie
później niż 8 maja 2015 r., godz. 18:00 CET. W przypadku, kiedy Wnioskodawca zarejestruje w
generatorze kilka wersji wniosku posługując się tą samą nazwą szkoły, do oceny zostanie
automatycznie przekazana najpóźniej zarejestrowana wersja. Pozostałe wersje wniosku zostaną
usunięte z bazy danych FED.
2.4. Wymagane załączniki do wniosku:
2.4.1. Bezpośredni link do aktualnego profilu szkoły w bazie szkół polonijnych na stronie
www.polska-szkola.pl;
2.4.2. Skan dokumentu potwierdzającego działalność szkoły jako podmiotu prowadzonego
nie dla osiągnięcia zysku;
2.4.3. Statut podmiotu prowadzącego szkołę;
2.4.4. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności szkoły za ostatni zatwierdzony
rok obrachunkowy;
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2.4.5. Program nauczania – dokument powinien zawierać informacje dot. realizowanego
przez szkołę programu. Prosimy o odpowiedź na pytania, które znajdują się w
formularzu zamieszczonym na stronie http://polonia.edudemo.org.pl/ (zakładka
Szkoła.PL).
2.4.6. Kalendarz szkolnych imprez w roku 2014/2015;
2.4.7. Lista uczniów (imię i nazwisko, data urodzenia) uczęszczających na zajęcia w placówce
ubiegającej się o wsparcie. Lista powinna zawierać dane na dzień 31 marca 2015 r. i
być poświadczona przez dyrektora placówki. Pozyskane w ten sposób dane
osobowe służyć będą wyłącznie weryfikacji rzeczywistej liczby uczniów w szkołach
podczas procedury konkursowej, po czym zostaną trwale usunięte i nie będą dalej
przetwarzane ani udostępniane innym podmiotom.
2.5. Załączniki są akceptowane tylko w formie elektronicznej – jako linki do dokumentów
umieszczanych na stronach domowych szkół polonijnych lub prowadzących je podmiotów lub
jako pliki elektroniczne załączone do zasobników w generatorze.
2.6. Załączniki mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim. Nie ma potrzeby
tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku angielskim na język polski.
2.7. Realizatorzy programu zastrzegają sobie możliwość zwracania się do aplikujących szkół o
dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty. Decyzje o dofinansowaniu zostaną podjęte i przekazane
do wiadomości publicznej poprzez strony: http://polonia.edudemo.org.pl w terminie do 31
maja 2015.
3. Dofinansowaniem zostaną objęte szkoły spełniające następujące kryteria:
3.1. Warunki formalne:
3.1.1. Szkoła jest prowadzona w formule non profit;
3.1.2. Szkoła ma przejrzystą strukturę zarządzania i kontroli oraz finansów;
3.1.3. Rodzice uczniów uczestniczą w życiu szkoły;
3.1.4. Szkoła jest zarejestrowana i podaje aktualne dane w bazie szkół polonijnych portalu
www.polska-szkola.pl;
3.1.5. Szkoła prowadzi dokumentację merytoryczną pracy szkoły (sposób dokumentacji
związany z rozkładem tematów, frekwencją uczniów, podziałem uczniów na grupy,
zapisem czasu pracy nauczycieli).
3.2. Program nauczania – szkoła realizuje program, który uwzględnia ramy programowe kształcenia
uzupełniającego dla SPK, określone w zał. Nr 1 do Rozporządzenia MEN z dn. 31.08.2010 r. w
sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
3.3. Ogólną zasadą Programu jest otwartość i gotowość wsparcia jak największej liczby szkół. W
przypadku, gdy szkoła wykazuje nieduże braki, możliwe do zredukowania w ciągu 3 miesięcy od
ogłoszenia wyników konkursu w następujących zakresach:
3.3.1. struktury zarządzania i kontroli;
3.3.2. udział rodziców w życiu szkoły;
3.3.3. sposób prowadzenia dokumentacji szkoły;
3.3.4. program nauczania zgodny z w/w rozporządzeniem MEN
możliwy jest jej warunkowy udział w Programie. W takiej sytuacji, wobec szkoły zostaną
sformułowane rekomendacje zmian do wprowadzenia, a rozliczenie pierwszej transzy
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refundacji wydatków będzie uzależnione od realizacji wyznaczonych standardów. Brak ich
realizacji lub niedołożenie należytej staranności w ich wprowadzeniu będzie skutkowało
rozwiązaniem umowy dofinasowania.
4. Zakres i sposób dofinansowania
4.1. Możliwa wysokość dofinansowania dla jednej szkoły to 25 tys. PLN i nie więcej niż 50% łącznych
kosztów prowadzenia szkoły w 2014 r. O wysokości dofinansowania zadecyduje komisja
ekspertów powołana przez FED. W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają najmniejsze
placówki (liczące do 50 uczniów).
4.2. W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących grup kosztów:
1. Czynsze – utrzymanie bieżące lokali, w których prowadzona jest nauka;
2. Wynagrodzenia i nagrody dla nauczycieli;
3. Pomoce metodyczne i materiały edukacyjne;
4. Ubezpieczenia;
5. Transport;
6. Wyposażenie uzupełniające sal lekcyjnych.
4.3. Szkoły uczestniczące w Programie zobowiązują się wnieść jako wkład własny do realizacji
zadania obsługę finansowo-księgową przyznanych dotacji.
4.4. Okres dofinansowania obejmuje rok 2015, z możliwością refundacji kosztów ponoszonych od 1
marca 2015 r. W przypadku wydatków za grudzień 2015 r., możliwe jest ich uwzględnienie, jeśli
zostaną opłacone i udokumentowane przez szkołę z wyprzedzeniem – do końca listopada 2015
r.
4.5. Szkoły objęte programem Szkoła.PL mogą ubiegać się dodatkowo o dofinansowanie wydarzeń
uzupełniających, które służą podniesieniu atrakcyjności nauczania języka polskiego wśród
dzieci. Wydarzenia uzupełniające muszą promować szkołę w środowisku polonijnym, zwłaszcza
wśród rodziców. Formy popularyzacji są dowolne, wśród nich mogą być takie działania otwarte
jak: konkursy i olimpiady językowe, zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, które są powiązane z
realizowanym programem edukacyjnym. Dofinansowanie może dotyczyć takich wydatków jak:
zakup nagród dla uczestników konkursów i olimpiad, zakup niezbędnych rekwizytów, koszty
podróży oraz zakwaterowania zaproszonych gości, koszty przejazdów lokalnych, honoraria dla
gości oraz jury. Dofinansowanie tego rodzaju wydarzeń może stanowić nie więcej niż 25%
dotacji otrzymanej na wsparcie finansowe szkoły. Aby otrzymać ten rodzaj dofinansowania
należy wypełnić część formularza dot. wydarzenia uzupełniającego.
4.6. Ze szkołami uczestniczącymi w projekcie FED podpisze umowy dofinansowania precyzujące
zasady wsparcia, zobowiązania obu stron, sposób rozliczenia. Środki będą wypłacane każdej ze
szkół w transzach po przedstawieniu kopii dokumentów finansowych, na zasadzie refundacji.
5. Dodatkowe informacje o Programie i wymaganiach dot. aplikowania można uzyskać:
5.1. Kontaktując się z Koordynatorką Programu, Aleksandrą Kujawską
5.1.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: aleksandra.kujawska@edudemo.org.pl
5.1.2. pod numerem telefonu: +48 609 375 986 w dni robocze w g. 9:00-16:00 CET.
5.2. Na stronie internetowej http://polonia.edudemo.org.pl, zakładka: Szkoła.PL.
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