BRM-III.0012.12.8.2020
P R OT O K Ó Ł
nr 8/VIII/2020
posiedzenia doraźnej Komisji Rady Miasta Lublin ds. Współpracy Międzynarodowej
z dnia 4 maja 2020r.
Obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Pani Monika Kwiatkowska.
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji – 6 osób, zgodnie z załączonymi
listami obecności (zał. 1 i 2).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone:
Pani Iwona Nowakowska - Z-ca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania
Pan Krzysztof Stanowski - Dyrektor Biura – Centrum Współpracy Międzynarodowej
Dyrektorzy szkół: Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie oraz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Prof. Zofii
Sękowskiej w Lublinie.
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Regulacje dotyczące współpracy międzynarodowej szkół i wymiany młodzieży.
2. Formy współpracy i jej finansowania; najważniejsze programy wspierające krajowe i
międzynarodowe, realizowane przez lubelskie placówki oświatowe.
3. Sprawy wniesione.

Adn. 1.
Komisja wysłuchała szczegółowych informacji, przedstawionych przez Z-cę Dyrektora
Wydziału Oświaty i Wychowania Panią Iwonę Nowakowską, na temat regulacji
prawnych, na jakich opiera się współpraca międzynarodowa, realizowana przez lubelskie
szkoły, źródeł jej finansowania i głównych programów w ramach których jest realizowana.
Pani Dyrektor przedstawiła informacje dotyczące najbardziej rozpowszechnionego
programu wymiany młodzieży program Erasmus+, jego założenia, strukturę i sektory na
jakich się opiera, a także inne programy i ich założenia, takie jak: Edukacja - EOG,
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany
Młodzieży, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia oraz Program eTwinning – europejska społeczność szkolna. Pani
Dyrektor zapoznała też członków Komisji z wykazem szkół i projektów, które były
realizowane przez lubelskie placówki w perspektywie lat 2014-2020.
Ponadto informacji na temat realizowanych form współpracy międzynarodowej
w podległych sobie placówkach udzielali Komisji i prezentowali na zdjęciach Dyrektorzy
szkół: Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie oraz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Prof. Zofii
Sękowskiej w Lublinie.
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji członkowie Komisji zgłaszali dodatkowe
pytania. Radna Jadwiga Mach pytała jaka grupa młodzieży ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Prof. Zofii
Sękowskiej liczbowo korzystała w przedstawionym czasie z programów współpracy
międzynarodowej. Pani Radna pytała też jakie Szkoły Podstawowe biorą udział
w międzynarodowej wymianie młodzieży oraz jak wygląda współpraca placówek
oświatowych z osobami, które kontrolują realizację tych programów ze strony Urzędu
Miasta. Radna J.Mach pytała również o to czy młodzież korzystająca z wymiany
międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ ma zagwarantowane środki na pobyt
w innym kraju. W odpowiedzi na te pytania Z-ca Dyrektora Wydziału Oświaty
i Wychowania Pani Iwona Nowakowska odpowiedziała, że co do ilości młodzieży
korzystającej z wyjazdów na wymianę to w niektórych szkołach jest to liczba 5 osób, a w
niektórych 30, ale średnio można powiedzieć, że wyjeżdża ok. 500 osób rocznie ze

- 2 -

wszystkich placówek, choć zaangażowanych w realizację takiej wymiany jest więcej. Co
do szkół podstawowych jakie brały udział w programach współpracy międzynarodowej to
były to m.in. szkoły: SP nr 15, SP nr 16, SP nr 51, SP nr 52 i SP nr 28 oraz szkoły
podstawowe, wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Odnośnie koordynacji współpracy międzynarodowej to ze strony Urzędu Miasta
koordynuje ją Biuro – Centrum Współpracy Międzynarodowej, z którym współpracuje się
Wydziałowi Oświaty i Wychowania jak i dyrekcji szkół zaangażowanych w tę współpracę
bardzo dobrze. Natomiast co do samych projektów, dotyczących współpracy
międzynarodowej to koordynuje je Wydział Funduszy Europejskich. Pani Dyrektor
I.Nowakowska wspomniała też o nowej procedurze, związanej z udziałem szkół w
projektach dot. współpracy międzynarodowej, która obowiązuje od 14 kwietnia i zgodnie z
nią będzie teraz dużo więcej formalności, jakie trzeba spełnić żeby szkoła mogła wziąć
udział w programie.
Dyrektor Biura – Centrum Współpracy Międzynarodowej Pan Krzysztof
Stanowski poinformował, że współpraca międzynarodowa w dziedzinie oświaty jest
realizowana w Lublinie na bardzo szeroką skalę i dotyczy ok. 100 szkół. W wielu szkołach
grupy nauczycieli systematycznie z roku na rok angażują się we współpracę
międzynarodową, która odbywa się w ramach środków amerykańskich, europejskich, czy
środków w ramach umów dwustronnych: polsko-niemiecka wymiana, polsko-litewska,
polsko-ukraińska, polsko-rosyjska. Poza tym są realizowane również projekty samodzielne
czyli takie, które nie mają źródeł zewnętrznego finansowania, a odbywają się z dużym
zaangażowaniem rodziców i nauczycieli. Zgodnie z nową procedurą wszystkie wydatki
związane z realizacją projektów (faktury, rachunki) będą jeszcze musiały być
zaakceptowane przez Wydział Funduszy Europejskich, a na realizację każdego
z projektów będzie wymagana zgoda Rady Miasta. Pan Dyrektor wspomniał też
o programie eTwinning, w którym szkoły z różnych krajów realizują wspólnie projekt za
pomocą internetu i dzieje się to bezkosztowo. Polska jest liderem w tym programie
i najwięcej szkół polskich (podstawowych i średnich) bierze w nim udział.
Odnosząc się do pytania radnej Jadwigi Mach, dotyczącego zapewnienia niezbędnych
środków finansowych dla osób wyjeżdżających na wymianę międzynarodową, Pani
Dyrektor Iwona Nowakowska poinformowała, że odbywa się to w różny sposób,
w niektórych programach są zapewnione środki dla ich uczestników na czas pobytu za
granicą i wszystkie niezbędne wydatki, a jeżeli wymiana polega na pobycie i zamieszkaniu
u rodziny w danym kraju to wówczas te rodziny przejmują obowiązek utrzymania ucznia.
Szkoły decydują jak tę wymianę w ramach konkretnego projektu realizować, czy uczniowie
mają mieszkać w hotelach czy u rodzin. Pani Dyrektor stwierdziła, że nie słyszała o tym,
aby wystąpił jakiś problem odnośnie braku środków na utrzymanie, a na pewno dyrektorzy
i nauczyciele poszczególnych placówek o takie sprawy dbają.
Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie ze swej strony
dodała, że młodzież otrzymuje wystarczające środki na utrzymanie się w innym kraju w
okresie wymiany, ale dużo zależy od tego jak tymi środkami gospodaruje i na co je wydaje.
Przewodnicząca Komisji Monika Kwiatkowska podziękowała wszystkim osobom
zaproszonym za przedstawione prezentacje i udzielone członkom Komisji informacje na
temat współpracy międzynarodowej lubelskich szkół
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15:30.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska

Przewodnicząca Komisji
/-/ Monika Kwiatkowska

