
UCHWAŁA NR 389/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu pn. „Sustainable community - towards a better 

World”. „W stronę lepszego świata – zrównoważony rozwój społeczeństwa” planowanego do 

realizacji przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych  (t. j. Dz. U. 2021, poz. 305), w związku z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 

350/2017 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia procedury 

wewnętrznej weryfikacji wniosków aplikacyjnych dofinansowanych lub finansowanych ze środków 

pochodzących środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków budżetu 

Państwa z programów resortowych, uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. Zatwierdza się koncepcję projektu pn. „Sustainable community - towards a better World”. 

„W stronę lepszego świata – zrównoważony rozwój społeczeństwa” planowanego do realizacji przez 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pani Krystynie Soliwodzkiej, nauczycielowi Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, zastępującemu dyrektora w/w zespołu, w trakcie jego  

nieobecności. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński  

 

Marek Olszewski 
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Koncepcja projektów dofinansowywanych lub finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , niepodlegających zwrotowi środki z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych oraz ze środków 

budżetu Państwa z programów resortowych. 

1 Nazwa projektu  
 „Sustainable community-towards a better World”. „W stronę lepszego świata-zrównoważony rozwój społeczeństwa”  

2 Nazwa podmiotu , który będzie realizował 

projekt (jednostka organizacyjna lub wy-

dział Starostwa Powiatowego w Toruniu 

odpowiedzialny za realizację projektu) 

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży  

3 Rodzaj programu (rodzaj źródła finansowa-

nia) , z którego planowany projekt będzie 

finansowany lub współfinansowany 

Erasmus+  

AKCJA KA 201: Edukacja szkolna – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

- partnerstwa strategiczne 

Konkurs 2021 

4  Cel projektu (jakie zadania powiatu realizu-

je projekt) 

Projekt realizuje cele strategiczne powiatu:  

Dobra jakość kształcenia w powiecie/w szczególności:  

Kształtowanie postaw przedsiębiorczości w czasie nauki w szkole 

Realizacja programów dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów 

Doskonalenie nauczycieli w zakresie technologii kształcenia związanych z wykorzystaniem narzędzi TIK 

Dostosowanie programów nauczania szkół do potrzeb rynku pracy i potrzeb rozwojowych uczących się 

Realizacja zainteresowań przez beneficjentów programu 

Przygotowanie absolwentów – świadomych obywateli powiatu 

Zgodnie z art.4 sam. pow.-zadanie publiczne powiatu będzie realizowane w zakresie edukacji publicznej. 

Realizacja projektu ma na celu: 

 podniesienie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kompetencji językowych  uczniów ZSP w Chełmży  

 rozwój kapitału społecznego wśród osób młodych, wzmacnianie pozycji osób młodych oraz ich zdolności w zakresie 

aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego w celu „zachęcania młodzieży 

do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy” 

 propagowanie wspólnych europejskich wartości, wspieranie integracji społecznej, zwiększanie zrozumienia 

międzykulturowego i wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności, a także w przeciwdziałanie radykalizacji postaw 

 działania z zakresu uczenia się pozaformalnego mające na celu podnoszenie umiejętności i kompetencji osób młodych oraz 

zwiększenie ich aktywności obywatelskiej 

 osiągnięcie celów strategii „Europa 2000”, jej inicjatywami przewodnimi, takimi jak Mobilna młodzież i Program na rzecz 

nowych umiejętności i zatrudnienia- w tym wyznaczonego w niej głównego celu w dziedzinie edukacji 

 promowanie europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej 

 rozwój kompetencji kluczowych i zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych pomiędzy uczniami ZSP w 

Chełmży, a ich rówieśnikami z dużych miast oraz podnoszenie jakości procesu zarządzania i kształcenia w okresie od 

września 2021r. do sierpnia 2023r. 
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 promowanie uczestnictwa w życiu demokratycznym Europy, aktywności obywatelskiej oraz dialogu międzykulturowego, 

 Promowanie kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków 

 Zwiększanie poziomów osiągnięć i zainteresowania przedmiotami naukowymi, technologicznymi, inżynieryjnymi i 

matematycznymi 

 Przeciwdziałanie wczesnemu kończeniu nauki, rozwiązywanie problemu uczniów z grup de faworyzowanych 

 Budowanie potencjału w zakresie promowania i uznawania okresów nauki za granicą (z uwzględnieniem wykonywania 

zalecenia Rady w sprawie automatycznego wzajemnego uznawania) 

 promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności 

 promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej  

 wspieranie tworzenia europejskiego obszaru uczenia się przez całe życie, który ma służyć dopełnieniu reform politycznych na 

szczeblu krajowym oraz wspieraniu modernizacji systemów kształcenia i szkolenia, w szczególności dzięki 

zacieśnionej współpracy politycznej, lepszemu zastosowaniu unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności oraz 

dzięki upowszechnianiu dobrych praktyk, a także zwiększaniu świadomości na temat tego obszaru 

 wzmocnienie wymiaru europejskiego ZSP w Chełmży i jej międzynarodowego zasięgu  

 wypracowanie narzędzi, metod, programów edukacyjnych na rzecz rozwijania kompetencji kluczowych (w tym m.in. 

umiejętności językowych, przedsiębiorczości oraz kompetencji związanych z TIK), 

 zwiększenia atrakcyjności oferty szkoły, 

 podniesienie jakość kształcenia w ZSP w Chełmży,. 

 wzmocnienie również rozpoznawalności ZSP w Chełmży w regionie, kraju oraz za granicą 

 

5  Zakres przedmiotowy projektu (co w ra-

mach projektu ma być realizowane) 
Wniosek KA201  

W ramach realizacji projektu zostaną zorganizowane 4 krótkoterminowe wymiany młodzieży oraz 2 międzynarodowe spo-

tkania projektowe służące zarządzaniu i koordynowaniu projektem. 

Każde spotkanie robocze będzie zawierało następujące elementy: 

 integracja nauczycieli szkół partnerskich 

 omówienie i przygotowanie szczegółowych harmonogramów kolejnych spotkań oraz realizacja poszcze-

gólnych zadań przez osoby odpowiedzialne za projekt 

 przedyskutowanie scenariuszy spotkań i zajęć badawczych 

 wymiana doświadczeń z zakresu zagadnień związanych z praktycznym wymiarem dydaktyki pomiędzy 

nauczycielami 

 ewaluacja cząstkowa-raport cząstkowy po pierwszym roku trwania projektu 

 ewaluacja końcowa- raport końcowy po zakończeniu działań projektowych 
 Realizacja działań projektowych będzie polegała na organizowaniu: spotkań, zebrań (o charakterze infor-

macyjnym, doradczym, integracyjnym, dotyczącym wymiany doświadczeń),  
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 Organizacja i uczestnictwo w warsztatach, konferencjach dedykowanych celom projektowym, 
 Wykonanie prezentacji multimedialnych, albumów, gazetek, folderów 
 Udział w posiedzeniu Sejmu RP, wizyta w Pałacu Prezydenckim, wizyta w Muzeum POLIN w Warsza-

wie, warsztaty w ECS w Gdańsku- „Crossing borders” 

 Współpraca z Ośrodkiem  Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych, 

udział w warsztatach- Niewidzialny Dom w Toruniu. 

 
6  Wskaźniki projektu planowane do osiągnię-

cia (wymienić wskaźnik i wielkość) 

 

 

 

1. Liczba osób spośród uczniów ZSP w Chełmży., które nabędą nowe kompetencje zawodowe potwierdzone certyfikatem Euro-

pass Mobility  24 +8 (6 uczniów x 4 krótkoterminowe wymiany młodzieży, 8 nauczycieli (2 nauczycieli x 4 krótkoterminowe 

wymiany młodzieży), 4 nauczycieli (2 nauczycieli x 2 międzynarodowe spotkania projektowe) 

2. Liczba osób spośród uczniów ZSP w Chełmży, które nabędą nowe umiejętności językowe, społeczne i obywatelskie: 100 

(uczniowie biorący bezpośredni udział w krótkoterminowych wymianach młodzieży oraz uczniowie realizujący działania pro-

jektowe w szkole, na gruncie lokalnym) 

3. Liczba osób spośród nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz języków obcych, które nabędą nowe umiejętności 

językowe z języka angielskiego - 12 

 

7  Miejsce realizacji projektu Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 

IES Francisco Ros Giner –Lorca Hiszpania 

 I.I.S.S. "Tommaso Fiore" Modugno-Grumo Modugno Włochy 

 Corlu Ticaret Borsasi Anadolu LisesiTekirdagTurcja 

 Liceul Teoretic Nicolae Balcescu Medgidia Rumunia 

8  Adresaci projektu Projekt skierowany jest do młodzieży kształcącej się w ZSP w Chełmży oraz nauczycieli zatrudnionych w ZSP w Chełmży  

 

9 Planowana ilość uczestników projektu  24 uczniów + 12 nauczycieli oraz społeczność szkolna biorąca udział w działaniach projektowych w szkole/regionie 

10 Zdiagnozowana dostępność docelowej gru-

py uczestników (przewidywana liczba 

osób/podmiotów kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem) 

  500 uczniów i 40 nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 

11 Czas realizacji projektu (od – do)   01.09.2021r.- 31.08.2023r. 

12 Termin złożenia wniosku o dofinansowanie   Termin składania wniosków KA201  04.2021r 
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13 Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku 

lub potrzebne przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie projektu ( różne oświadcze-

nia , zaświadczenia, pozwolenia, decyzje itp. 

) 

 Dokumenty potrzebne przed podpisaniem umowy o dofinansowanie: 

 Pełnomocnictwo dla dyrektora organizacji do podpisania wniosku (wg załącznika) 

 Uchwała organu prowadzącego o utworzeniu szkoły 

 Uchwała organu prowadzącego o zmianie nazwy 

 Informacja o rachunku bankowym szkoły 

 Formularz dotyczący statusu prawnego szkoły 

14 Wartość całkowita projektu    29366,00 Euro 

15 Planowana wartość wsparcia ze środków 

zagranicznych  

  

 100% 

16  Wymagany wkład własny    0 

17 Planowany zakres rzeczowo – finansowy 

nakładów na realizację projektu  

Planowane zakupy usług:  broszury, banery, materiały papiernicze, gadżety z logo projektu 

Planowane zakupy towarów: cyfrowe narzędzia edukacyjne 

Planowane zakupy robót budowlanych: 0 

18 Zarządzanie projektem (ilość osób, forma 

zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, stanowi-

sko/ funkcja, forma zatrudnienia w projek-

cie, miejsce zatrudnienia w projekcie, okres 

zatrudnienia, w przypadku dodatku specjal-

nego-wysokość dodatku w % od wysokości 

zasadniczej, za co przyznano dodatek i na 

jaki okres)¹  

Zespół projektowy :  

Koordynator projektu: Irena Szydłowska nauczyciel  (j. angielski, logopeda)- zatrudniona na umowę o pracę  na czas nieokre-

ślony (ZSP w Chełmży) 

Opiekun: Lucyna Słowińska nauczyciel (biologia)- zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony (ZSP w Chełmży) 

19 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro – 

ilość i przedmiot 

 Nie dotyczy 

20 Zamówienia publiczne w trybie zasady kon-

kurencyjności-ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 

21 Zamówienia publiczna w trybie rozeznania 

rynku-ilość i przedmiot 

Nie dotyczy 

22 Kto jest personalnie odpowiedzialny za 

zachowanie zgodności z wytycznymi pro-

gramowymi 

Irena Szydłowska – nauczyciel j. angielskiego, szkolny koordynator projektu. Zatrudniona w ZSP w Chełmży od 2000r.- umowa 

na czas nieokreślony 

23 Zapotrzebowanie na audyt projektu ( TAK 

lub NIE, jeśli TAK – planowany termin): 

  

   NIE 
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24 Sposób zabezpieczenia dokumentacji, po 

zamknięciu projektu (osoba odpowiedzialna 

za skompletowanie dokumentów, nadzór 

nad przekazaniem dokumentów) 

Archiwizacja dokumentacji po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność - koordynator projektu 

 

 
¹ dotyczy wyłącznie projektu, należy wpisać odrębnie każdą osobę 
 
 
 
 
 


