Program Erasmus+ Edukacja szkolna
Konkurs 2016
Wykaz organizacji i władz edukacyjnych uprawnionych do uczestnictwa
w akcjach KA1 i KA2 Programu Erasmus+ Edukacja szkolna w konkursie 2016
1. Lista organów prowadzących i koordynujących pracę szkół


a)
b)
c)
d)

w KA1 – lider konsorcjum
w KA2 - koordynator projektu partnerstw strategicznych współpracy między regionami:

Jednostki Samorządu Terytorialnego
Organy administracji rządowej prowadzące szkoły
Kuratoria Oświaty
Inne niepubliczne podmioty prowadzące szkoły (tj. fundacje, stowarzyszenia, osoby prawne)

W odniesieniu do projektów współpracy między regionami: we współpracy z co najmniej jedną
szkołą/przedszkolem oraz co najmniej jedną instytucją/organizacją działającą w danym regionie w
obszarze edukacji (m.in. kluby młodzieżowe, kluby sportowe, stowarzyszenia rodziców, placówki
doskonalenia Nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea, uczelnie wyższe).
2. Lista szkół, mogących przyjmować i wysyłać kadrę edukacyjną w KA1 oraz mogących być
koordynatorami/partnerami projektów partnerstw strategicznych KA2 – współpraca szkół
Szkoły oraz przedszkola publiczne i niepubliczne, funkcjonując w systemie oświaty (art. 2 Ustawy o systemie
oświaty), w których można realizować roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki:
a) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy
wychowania przedszkolnego;
b) szkoły:
i.
podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe
i mistrzostwa sportowego,
ii.
gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi,
dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
iii.
ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi,
dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
iv.
artystyczne*.
c) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz
młodzieżowe ośrodki socjoterapii są uprawnione do starania się o środki w Programie pod
warunkiem, że w ich skład wchodzi przynajmniej jedna szkoła.
d) ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze czyli ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z
upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
(*) w przypadku szkół artystycznych zachodzi konieczność wskazania, że bezpośredni beneficjenci działań
muszą znajdować się w wymaganym dla sektora edukacji szkolnej przedziale wiekowym.

