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Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej (wyjeździe zagranicznym)  

i działaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia  

„Poczuj się dobrze – zadbaj o zdrowe ciało i umysł” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
I. INFORMACJE OGÓLNE ORAZ CEL MOBILNOŚCI 

 
1. Przedsięwzięcie „Poczuj się dobrze – zadbaj o zdrowe ciało i umysł” 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 im. Stanisława Staszica  
w Tuchowie z siedzibą w Tuchowie, ul. Jana Pawła II, 6 33-170 Tuchów 

3. W mobilności odbywającej się w terminie określonym w pkt II.1 weźmie udział grupa 14 
uczniów wraz z 3 opiekunami. 

4. Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności będzie realizacja 
programu mobilności w przedsięwzięciu „Poczuj się dobrze – zadbaj o zdrowe ciało i umysł” 
razem z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej, a przez to realizacja celu głównego 
przedsięwzięcia, tj. rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności: 
kompetencji w zakresie wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych, kompetencji osobistych, 
społecznych i w zakresie uczenia się oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, 
kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz kompetencji w zakresie rozumienia  
i tworzenia informacji. 

5. Uczeń biorący udział w mobilności nie ponosi kosztów finansowych w związku z jej 
realizacją. Koszty uczestnictwa w mobilności ponadnarodowej ucznia pokrywa Szkoły 
Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie Środki finansowe pochodzą z 
przedsięwzięcia „Poczuj się dobrze – zadbaj o zdrowe ciało i umysł” realizowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

6. Mobilność odbędzie się w Agrupamento de Escolas de Barcelos w Portugalii.  

II.  CZAS TRWANIA I ZASADY MOBILNOŚCI 

1. Mobilność z dniami na podróż rozpocznie się 27.09.2021r. i zakończy się 08.10.2021r.  
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 28.09.2021r. i zakończą się 07.10.2021r., 
tym samym finansowany okres mobilności to 12 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 ustalone i zatwierdzone przez koordynatorów 
przedsięwzięcia z Instytucji wysyłającej oraz Instytucji przyjmującej. 
 

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.  (jeśli dotyczy) 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 
czerwiec – wrzesień 2021r.; 
B. udział i realizacja działań określonych w harmonogramie mobilności ponadnarodowej 
odbywającej się w Agrupamento de Escolas de Barcelos; 
C. udział w obowiązkowym procesie ewaluacji (badaniu) określonym przez szkołę w formie 
ankiety, testu oraz obserwacji,  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, Internet, 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 

1. Całkowity koszt udziału ucznia w mobilności w tym: podróż, zakwaterowanie, wyżywienie 
i ubezpieczenie pokrywa Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie. 
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2.  Wsparcie finansowe dla ucznia na okres mobilności wynosi łącznie 1888 PLN, przy czym: 
 

A. na podróż z siedziby organizacji wysyłającej do miejsca przyjazdu – siedziby organizacji 
przyjmującej uczniowi przysługuje dofinansowanie w wysokości 1570 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. 
Dofinansowanie obejmuje koszty wyżywienia, zakwaterowania, transportu lokalnego za 
granicą, ubezpieczenia oraz wszelkie dodatkowe koszty związane z pobytem za granicą; 

 

3. (jeśli dotyczy) Uczeń otrzyma od organizacji wysyłającej (szkoły) część wsparcia 
finansowego, o którym mowa w pkt. 2, tj. kwotę 30 PLN w formie tzw. kieszonkowego. 

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. 
3. Uczeń i jego rodzic / opiekun prawny zostaną poinformowani o rodzaju i warunkach 
ubezpieczenia podczas mobilności co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem 
wyjazdu zagranicznego. 
 
Poniżej wymienione załączniki stanowią integralną część Zasad: 
1. Załącznik I Oświadczenie uczestnika przedsięwzięcia 
2. Załącznik II Harmonogram wyjazdu zagranicznego 

 

 
Podpisy: 
 
 
……………………………………………………………………… 
                        
 
…………………………………………………………………….. 
     

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

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

Data i pieczęć instytucji, pieczęć i czytelny 
podpis dyrektora szkoły 
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Załącznik I 
 

  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PRZEDSIĘWZIĘCIA  

(uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” przyjmuję 
do wiadomości, iż: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 

mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 (RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, 

z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz.1431, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych”:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 



 

 
 

POWER PMU III Nabór (konkurs 2020)  Załącznik VI umowy finansowej – Zasady uczestnictwa ucznia w 
Przedsięwzięciu 

 

5 

 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz.1431, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 

r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów 

służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe 

przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami 

zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 

z 30.09.2014, str. 1). 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu 

Ponadnarodowa mobilność uczniów, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności 

wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu  

i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER. 

4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi realizującemu 

projekt - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 

Warszawa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. 

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne 
na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  

Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 
realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta 
kontrole i audyt w ramach PO WER. 

Moje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczącym na rzez Instytucji 
Zarządzającej usługi związane z obsługą  i rozwojem systemów teleinformatycznych. 

Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie  
z obowiązującym prawem. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane 

dotyczące nabycia kompetencji. 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
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9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres 

poczty elektronicznej: iod@frse.org.pl lub adres poczty iod@mfipr.gov.pl.  

11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO. 

 

 

…..……………………………………… ………………………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA  CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU* 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
*
W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez uczestnika i jej prawnego opiekuna. 

………………………………………………………………… 

CZYTELNY PODPIS RODZICA / OPIEKUNA 

PRAWNEGO UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

mailto:iod@frse.org.pl
mailto:iod@mfipr.gov.pl
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Załącznik II 
 

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

PRZEDSIĘWZIĘCIE „POCZUJ SIĘ DOBRZE ZADBAJ O ZDROWE CIAŁO I UMYSŁ”  

realizowane w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie  
w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów 

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego 

  
TERMIN PLAN 

Poniedziałek 
27.09.2021r. 
 

Podróż do instytucji 
przyjmującej, 
 
 
 
 
Zakwaterowanie w 
miejscu noclegu 

 

podróż podzielona na etapy: 
Tuchów - Kraków Balice (bus) 
Kraków Balice - Porto (samolot) 
Porto - Barcelos (bus) 
przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa 
 
zapoznanie z miejscem noclegu, przypomnienie 
Regulaminu wyjazdu, zasad bezpieczeństwa 

1 Dzień  Wtorek  
28.09.2021r. 

 

09:00 - zapoznanie 
uczniów z 
przedstawicielami 
instytucji 
przyjmującej 
 
09:30 - prezentacja 
polskich uczniów 

 
 

09:45 - prezentacja 
przedsięwzięcia 

 
 
10:10 – poznanie 
placówki 
przyjmującej 
 
11:15 - zajęcia 
językowe 

 
 
 

Spotkanie z Dyrektorem instytucji przyjmującej szkoły 
Agrupamento de Escolas de Barcelos panem Jorge 
Saleiro oraz z koordynatorem projektów europejskich  
i naszego projektu panem Fernando Carvalho 

 

 
przedstawienie prezentacji opracowanej podczas 
działań przygotowujących do mobilności na temat 
naszej szkoły, miasta Tuchów i Polski 

 
omówienie z portugalskimi uczniami tematyki naszego 
przedsięwzięcia, jego celów, zaplanowanych działań 
oraz efektów nad którymi uczniowie będą pracować 
 
zwiedzanie szkoły Agrupamento de Escolas de Barcelos, 
integracja z rówieśnikami 

 
 

rozwijanie umiejętności językowych: warsztaty 
językowe z języka portugalskiego (zorganizowane przez 
portugalskich rówieśników), przekazanie mini-
słowników opracowanych przez polskich uczniów na 
zajęciach przygotowujących do mobilności 
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13:00 – obiad 
14:30 - zajęcia 
pozaformalne 
krajoznawcze 
 
19:30  – kolacja 

(praca w parach i grupach) 
 
 

zwiedzanie z przewodnikiem miasta Barcelos, poznanie 
historii miasta 

 

2 Dzień Środa 
29.09.2021r. 

 

09:00 – zajęcia 
warsztatowe 
  
  
  
  
  
 10:30 – zajęcia 
językowe i 
merytoryczne 
(ćwiczenia)  

  
 11:30 – zajęcia 
warsztatowe 
  
  
  
13:00 – obiad 
 
14:30 - wycieczka 
edukacyjna 
 
16:30 - praca nad 
produktem 
końcowym - 
wystawą dot. 
zdrowej diety 
“Podano do stołu” 
  
19:30 – kolacja 

warsztaty dla uczniów dotyczące zdrowego odżywiania i 
jego wpływu na nasze ciało i umysł, rozwijanie 
umiejętności językowych  w zakresie słownictwa 
związanego z odżywianiem oraz umiejętności 
komunikacyjnych (formułowanie pytań do osoby 
prowadzącej) 
  
zajęcia utrwalające słownictwo angielskie z zakresu 
produktów spożywczych i odżywiania oraz wiedzę 
dotyczącą zdrowej diety w formie quizu Kahoot 
  
 
warsztaty “Don’t eat this! - Tego unikaj!” dotyczące 
szkodliwych składników i produktów, które 
spożywamy, opracowanie w grupach plakatów 
ostrzegających przed tego typu szkodliwymi 
składnikami 
 
 
wycieczka do gospodarstwa ekologicznego, zapoznanie 
uczniów z tematem ekologicznych upraw 
  
wizyta w supermarkecie i fotografowanie typowych 
portugalskich produktów na wystawę, rozwijanie 
umiejętności językowych – komunikacja przy zakupach 
oraz wzbogacanie słownictwa portugalskiego (nazwy 
podstawowych produktów) 

3 Dzień Czwartek 
30.09.2021r. 

 

09:00 - praca nad 
produktem 
końcowym „Talerz 
zdrowego żywienia” 
  
10:30 – zajęcia 
pozaformalne 

praca w grupach: praca techniczna - opracowanie 
talerza zdrowego żywienia, 
  
  
 
wizyta w portugalskiej restauracji w Barcelos, 
poznawanie lokalnej kuchni i tradycyjnych dań, 
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zapoznanie z lokalną 
kuchnią 
  
13:00 – obiad 
  
14:30 – zajęcia 
integracyjne i 
rekreacyjne 
  
19:30 – kolacja 

ćwiczenia językowe - zamawianie posiłków, 
przedstawianie sposobu przygotowania tradycyjnych 
dań 
  
 
wyjście na plażę nad Oceanem Atlantyckim i zajęcia 
rekreacyjne, integracja grupy uczniów 

4 Dzień Piątek 
01.10.2021r. 

 

09:00 – praca nad 
produktem 
końcowym - 
wystawą dot. 
zdrowej diety 
“Podano do stołu” 
  
 11:00 - praca nad 
produktem 
końcowym - 
wystawą dot. 
zdrowej diety 
“Podano do stołu” 
  
13:00 - obiad 
  
14:30 – zajęcia 
pozaformalne 
krajoznawcze 
 
19:30 – kolacja 

wizyta na targu miejskim w Barcelos, w poszukiwaniu 
tradycyjnych portugalskich produktów, zbieranie ich 
fotografii jako materiału na wystawę, ćwiczenie 
językowe: Co umiem nazwać w języku portugalskim? 
 
 
praca w grupach: końcowe prace techniczne i 
informatyczne nad wystawą dotyczącą żywienia, 
prezentacja wystawy w języku angielskim 
 
 
 
 
 
 
 
wycieczka do Bragi i zwiedzanie miasta 

5 Dzień Sobota 
02.10.2021r. 

 

09:00 - zajęcia 
pozaformalne 
krajoznawcze 
  
  
13:00 - obiad 
  
19:30 – kolacja 

całodniowa wycieczka do Porto 
09.00 – zwiedzanie miasta 
11:00 - zwiedzanie piwnic w Porto 
12:00 - rejs łodzią na rzece Douro 
 
 
14:30 - zwiedzanie miasta Porto 

 

6 dzień Niedziela 
03.10.2021r. 

 

10:00 – zajęcia 
pozaformalne 
krajoznawcze 
  
13:00 – obiad 
  

wycieczka do Viana de Castelo i zwiedzanie miasta 
  
  
  
 
 



 

 
 

POWER PMU III Nabór (konkurs 2020)  Załącznik VI umowy finansowej – Zasady uczestnictwa ucznia w 
Przedsięwzięciu 

 

10 

 

14:30 - zajęcia 
rekreacyjne 
  
 19:30 – kolacja 

spacer szlakiem Camino de Santiago (Szlak Św. Jakuba), 
poznanie legendy Św. Jakuba, odkrywanie elementów 
łączących miasta Tuchów i Barcelos, 

7 dzień 
Poniedziałek 
04.10.2021r. 
 

09:00 - zajęcia 
merytoryczne 
  
  
  
  
  
 11.00 – zajęcia 
merytoryczne i 
zajęcia taneczne 
   
 13:00 – obiad 
  
14:30 - zajęcia 
sportowe  
  
16:00 - praca nad 
produktem 
końcowym - grą 
Healthy Body & 
Mind 
  
 19:30 – kolacja 

spotkanie i rozmowa ze specjalistą na temat aktywności 
fizycznej i jej zalet dla ciała, umysłu, w zapewnianiu 
odporności organizmu rozwijanie umiejętności 
językowych w zakresie słownictwa związanego ze 
sportem oraz umiejętności komunikacyjnych 
(formułowanie pytań do osoby prowadzącej) 
  
spotkanie ze specjalistą na temat wpływu tańca  
w eliminowaniu stresu, zajęcia taneczne  
 
 
  
 
wykonanie testu sprawności fizycznej VAI e VEM 
  
 
praca w grupach – burza mózgów: opracowanie 
pomysłów do zadań w grze obejmujących zagadnienia 
zdrowej diety, aktywności fizycznej, działań 
eliminujących stres 
zajęcia informatyczne – tworzenie gry 
multimedialnej(prace wstępne) 

8 Dzień Wtorek 
05.10.2021r. 
 

09:00 –zajęcia 
pozaformalne i 
integracyjne: gra 
miejska 
  
13:00 – obiad 
  
14:30 - praca nad 
produktem 
końcowym - grą 
Healthy Body & 
Mind 
  
19:30 – kolacja 

praca w grupach: gra miejska Peddy Papper w Barcelos, 
ćwiczenia na orientację w terenie, rozwiązywanie zadań 
matematycznych oraz zadań dotyczących znajomości 
miasta i Portugalii, rozwijanie umiejętności językowych  
- komunikacja z mieszkańcami 
  
  
praca w grupach: zajęcia informatyczne – opracowanie 
gry multimedialnej, prezentacja produktu końcowego  
 

9 Dzień Środa 
06.10.2021r. 
 

09:00 praca nad 
produktem 
końcowym – 
broszurą o zdrowym 

praca w grupach: 
projektowanie broszury z informacjami o zdrowym 
stylu życia, redagowanie tekstów i haseł promujących 
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stylu życia 
  
13:00 – obiad 
 
14:30 – prezentacje 
uczniów i praca nad 
produktem 
końcowym – 
katalogiem ofert 
 
 
 16:00 -  zajęcia 
pozaformalne 
  
19:30 - kolacja 

  
 
 
 
praca w grupach: burza mózgów, 
Giełda pomysłów – przedstawienie przez uczniów 
propozycji na rozwiązania relaksacyjne i eliminujące 
stres, które można wprowadzić do swoich szkół, 
przygotowanie katalogu ofert z wszystkimi 
przedstawionymi pomysłami 
  
zajęcia rekreacyjne – spacer po mieście Barcelos oraz 
quiz sprawdzający znajomość miasta “What do you 
remember? 

10 Dzień 
Czwartek 
07.10.2021r. 
 

9.00 Zajęcia 
podsumowujące 
mobilność praca nad 
produktem 
końcowym – filmem 
z pobytu w 
Portugalii 
  
13:00 – obiad 
  
14.30 – zajęcia 
podsumowujące 
mobilność 
  
  
16.00 - zajęcia 
podsumowujące 
mobilność 
  
17.00 - zajęcia 
podsumowujące 
mobilność 
 
18.00 – kolacja 

prace końcowe nad filmem – reportażem z pobytu  
w Portugalii, prezentacja tego materiału 
  
  
  
  
  
  
 
 
praca w parach: opracowanie map myśli „Znamy się 
lepiej” prezentujących skojarzenia uczniów z państwem 
partnerskim oraz quiz wiedzy o tym kraju, języku i 
tradycjach 
  
wymiana pamiątkowych upominków oraz wspólne 
zdjęcia 
  
  
wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo 
w przedsięwzięciu 

Piątek 
08.10.2021r. 

 

Podróż powrotna podróż podzielona na etapy: 
Barcelos - Porto  (bus) 
Porto - Kraków Balice (samolot) 
Kraków Balice - Tuchów (bus) 
przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa 
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