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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY  

w ramach programu edukacyjnego „Przyjazna szkoła” nr …../TOR/2021 

zawarte w dniu ……2021 roku w ………….. pomiędzy 

Fundacją Emic z siedzibą w Toruniu, ul. Podgórna 50/2 87-100 Toruń, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000401735, 

reprezentowaną przez: 

Sylwię Żulewską – członka zarządu Fundacji Emic 

zwaną dalej Fundacją, a: 

…………………………………………………………. (proszę wpisać dane placówki)  

reprezentowaną przez: 

………………………………………................(proszę wpisać imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do reprezentowania Szkoły)  

zwaną dalej Szkołą.  

§1. 

Szkoła przystępuje do Programu edukacyjnego „Przyjazna szkoła” (zwanego dalej 

Programem), którego celem jest zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic oraz nauczycieli i 

nauczycielek dotyczącej migracji i uchodźctwa oraz uświadomienie uczestnikom i 

uczestniczkom ich roli w integracji osób zróżnicowanych pod względem pochodzenia 

ze społecznością szkolną. 

§2. 

Termin rozpoczęcia Programu w Szkole strony ustaliły na dzień ……………………….., a 

termin ukończenia na dzień 30 czerwiec 2022 r. 

§3. 

W ramach niniejszego porozumienia Fundacja zobowiązuje się do: 

I semestr:  

• przygotowania niniejszego porozumienia o współpracy oraz wyjaśnienia wszystkich 

etapów Programu, 

• zorganizowania spotkania lub webinaru wprowadzającego dla przynajmniej jednego 

nauczyciela lub jednej nauczycielki oraz dyrekcji szkoły, podczas którego wyjaśnione 

zostaną cele i harmonogram Programu, 

• przygotowania i przekazania nauczycielom/nauczycielkom odpowiedzialnym za 

realizację programu w szkole, prezentacji przedstawiającej główne założenia 
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programu. Prezentacja powinna być przedstawiona całemu Zespołowi 

Nauczycielskiemu w szkole (np. podczas Rady Pedagogicznej), 

• przygotowania i przeprowadzenia na terenie szkoły warsztatów dla grupy projektowej, 

max 15 uczniów i uczennic (działanie w formie stacjonarnej lub zdalnej zostanie 

zrealizowane na życzenie szkoły). Termin warsztatów dla każdej szkoły zostanie 

ustalany indywidualnie. Preferowane miesiące: październik, listopad,  

• przygotowania i przeprowadzenia seminarium dla przynajmniej jednego nauczyciela 

lub jednaj nauczycielki oraz dla pięciu uczniów i uczennic z każdej szkoły (wybranych 

z pośród grupy projektowe), które odbędzie się w terminie 26 listopada 2021 roku (na 

ten moment planujemy realizację seminarium w tradycyjnej formie, w przypadku 

zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego seminarium odbędzie się online), 

• wsparcia Szkół poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy oraz bezpośredni na 

wszystkich etapach realizacji programu.  

II semestr:  

• przygotowania i przekazania nauczycielom/nauczycielkom, uczniom i uczennicom 

materiałów edukacyjnych w celu przeprowadzenia lekcji i/lub zajęć pozalekcyjnych 

oraz projektów uczniowskich. Materiały edukacyjne dostarczone zostaną na przełomie 

listopada i grudniu w formie elektronicznej, 

• przygotowanie i zorganizowanie seminarium podsumowującego całoroczną pracę 

szkół realizujących program, w której udział weźmie co najmniej jeden nauczyciel lub 

jedna nauczycielka oraz pięciu uczniów i uczennic z każdej szkoły. Termin i miejsce 

seminarium ustalone zostanie w trakcie roku szkolnego (na ten moment planujemy 

realizację seminarium w tradycyjnej formie, w przypadku zwiększenia zagrożenia 

epidemiologicznego seminarium odbędzie się online), 

• wydania zaświadczenia o uczestnictwie Szkoły w Programie (po spełnieniu przez 

Szkołę wszystkich zobowiązań zawartych w §4.). 

§4. 

W ramach porozumienia Szkoła zobowiązuje się do: 

I semestr:  

• wyznaczenia co najmniej jednego nauczyciela/ jednej nauczycielki – 

koordynatora/koordynatorki Programu z ramienia Szkoły, 

• zaprezentowania Programu Zespołowi Nauczycielskiemu w tym celów i założeń (w 

oparciu o prezentację przygotowaną przez Fundację Emic) – np. podczas Rady 

Pedagogicznej, 

• zebrania max. 15 osobowej grupy uczniów i uczennic, dla których przeprowadzone 

zostaną warsztaty z zakresu migracji i wielokulturowości. Termin warsztatów dla każdej 

szkoły zostanie ustalany indywidualnie. Preferowane miesiące to październik, listopad. 

Wymagania organizacyjne: 1 sala dostępna na czas trwania warsztatów, dostęp do 
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Internetu, rzutnik, tablica do pisania. Po zakończonych warsztatach 

nauczyciel/nauczycielka oraz trener/trenerka Fundacji Emic wybiorą 5 uczniów i 

uczennic uczestniczących w seminarium 26 listopada 2021 roku, 

• zebranie zgód od rodziców uczniów i uczennic na wzięcie udziału w Programie, 

• pełnego udziału nauczycieli/nauczycielek wraz z 5 uczniów i uczennic w seminarium w 

terminie 26 listopada 2020 roku, 

• zaplanowanie projektu integracyjnego dla społeczności szkolnej (zwanego projektem 

uczniowskim). Działania ze strony szkoły powinny być udokumentowane w formie 

fotorelacji (możliwe jest realizowanie projektu online). 

II semestr:  

• przeprowadzenia przez nauczycieli/nauczycielki przynajmniej 2 lekcji i/lub zajęć 

pozalekcyjnych, w oparciu o przekazane przez Fundację Emic scenariusze, 

• zorganizowania przez grupę projektową jednego projektu uczniowskiego na podstawie 

scenariuszy projektów uczniowskich udostępnionych przez Fundację Emic lub dowolny 

przy uprzedniej konsultacji z koordynatorką Programu po stronie Fundacji Emic, 

• organizacji przez grupę projektową akcji/wydarzenia/działania o tematyce migracyjnej, 

• udziału nauczycieli/nauczycielek oraz 5 uczniów i uczennic z każdej ze szkół w 

seminarium podsumowującym. Termin i miejsce seminarium ustalone zostanie w 

trakcie roku szkolnego (na ten moment planujemy realizację seminarium w tradycyjnej 

formie, w przypadku zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego seminarium 

odbędzie się online), 

• przygotowania ewaluacji realizowanych działań i przekazania przez 

nauczyciela/nauczycielkę raportu podsumowującego, który zostanie omówiony 

podczas spotkania ewaluacyjnego, którego celem będzie opracowanie  

§5. 

Szkoła decydując się na udział w Programie zobowiązuje się do spełnienia zobowiązań 

określonych w §4. 

§6. 

Udział w programie jest bezpłatny. Fundacja pokrywa koszty związane z organizacją 

warsztatów dla grupy projektowej, organizacją seminarium wstępnego i podsumowującego, 

koszty dostarczenia do szkoły materiałów edukacyjnych. 

W przypadku organizacji seminarium w formie stacjonarnej Fundacja Emic nie pokrywa 

kosztów dojazdu uczestników i uczestniczek. 

§7. 
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W przypadku braku możliwości wywiązania się z zobowiązań określonych w §4. Szkoła 

zobowiązuje się do bezzwłocznego powiadomienia koordynatorkę programu ze strony 

Fundacji Emic. 

§8. 

Szkoła zobowiązana jest do umieszczenia informacji o realizowanym programie na wszystkich 

materiałach informacyjno-promocyjnych w formie: 

• opisu: 

Działanie pt. … było realizowane w ramach programu edukacyjnego "Przyjazna 

Szkoła", organizowanego przez Fundację Emic, w ramach projektu „Masz Prawo 

Wiedzieć Plus”, współfinansowanego z programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji 

i Integracji.  

Dodatkowo szkoła zobowiązuje się do umieszczenia następujących logotypów na 

wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

• oznaczenia: 

 

Koordynatorka programu ze strony Fundacji Emic zobowiązana jest do udostępnienia Szkole 

oznaczenia programu. 

§9. 

Fundacja zastrzega sobie prawo do dokumentacji fotograficznej wydarzeń organizowanych w 

ramach programu i udostępniania jej publicznie w mediach w celu informowania o programie.  

§10. 

Fundacja Emic posiada prawa autorskie i majątkowe do materiałów edukacyjnych 

udostępnionych Szkole. Materiały te mogą być wykorzystywane i kopiowane wyłącznie w 

celach dydaktycznych lub na użytek prywatny, w celach niekomercyjnych i z zachowaniem 

informacji o źródle pochodzenia. 

§11. 

Wykorzystanie materiałów Fundacji Emic w celach innych niż ujęte w §10. wymaga 

każdorazowo pisemnej zgody Fundacji Emic. 

§12. 

Strony ustalają, iż za kontakty w ramach realizacji Programu odpowiadają: 

- ze strony Fundacji: Sylwia Antonowicz 

nr tel. 785-538-984, e-mail: sylwia.antonowicz@emic.com.pl  
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Adres do korespondencji: Fundacja Emic, ul. Klonowica 40/1, 87-100 Toruń,  

- ze strony szkoły: proszę wpisać imiona i nazwiska Koordynatorów, adresy e-mail,numery 

telefonów:  

Szkoła zapewnia, że podane powyżej adresy e-mail i nr. telefonów są aktualne, a 

korespondencja elektroniczna będzie regularnie odbierana co najmniej raz na trzy dni (2-3 

razy w tygodniu). Korespondencję i informacje przekazane zgodnie z powyższymi 

wskazaniami uważa się za skutecznie dostarczone, jeśli Szkoła nie powiadomiła pisemnie 

Fundacji o zmianach w tym zakresie.                                                                                   

§13. 

Zmiany w Porozumieniu o współpracy wymagają formy pisemnej (przynajmniej w formie 

mailowej zatwierdzonej przez obie strony). 

§14. 

Porozumienie o współpracy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

FUNDACJA          SZKOŁA 


