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UMOWA ZLECENIA nr …………… 
DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU 

MISJA PRZYRODA - ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH 
w Szkole …………………………………………………. 

 

 
zawarta w dniu ………………… w Warszawie 
pomiędzy: 
 
Fundacją „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” z siedzibą w Warszawie i 
adresem: ul. Miedziana 3A, 00-814 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000017557, NIP 118-01-31-708, reprezentowaną przez: 
Marka Zagórskiego - Prezesa Zarządu ,  
zwaną dalej Funduszem  
a  
Imię i nazwisko, zamieszkałą/ym w ….., ul. …., kod pocztowy ……, posiadającą/ym numer PESEL: ……, 
rozliczającą/ym się w: Urząd Skarbowy w …., kod pocztowy….. 
zwanym dalej Nauczycielem, 
zwanych dalej Stronami.  

 
Preambuła 

 
Niniejsza umowa dotyczy realizacji Projektu Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych, 
zwanego dalej w treści Umowy Projektem, realizowanego przez Szkołę 
……………………………………………………………………….na podstawie umowy o współpracy nr ………………… z 
dnia …………………… zawartej pomiędzy Funduszem a Gminą……………………………… przy udziale 
Dyrektora Szkoły ………………………………………………….., zwanej dalej Umową o współpracy.  
 

§1 
1. Fundusz zleca a Nauczyciel zobowiązuje się do pełnienia obowiązków Koordynatora Projektu oraz 

kierownika wycieczki i prowadzenia zajęć dla uczniów biorących udział w Projekcie. 
2. Nauczyciel oświadcza, że zapoznał się z założeniami Projektu i zasadami jego realizacji przez 

Gminę/Szkołę oraz wytypowanego przez Szkołę Koordynatora Projektu, szczegółowo określonymi 
w Umowie o współpracy i zobowiązuje się do współpracy z Funduszem, Szkołą i Gminą w celu 
właściwej realizacji Projektu w Szkole.  

3. Nauczyciel oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji Koordynatora 
Projektu i kierownika wycieczki. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§2 
1. Nauczyciel zobowiązuje się do realizacji Projektu w Szkole w trzech etapach: 

1) I etap – 2 godziny dydaktyczne, stanowiące wprowadzenie uczniów do Projektu, 
2) II etap – 5 dni (poniedziałek – piątek) wycieczka edukacyjna na zasadach zielonej szkoły w 

parku narodowym, w terminie ustalonym z Funduszem. 
3) III etap – 10 godzin dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych po powrocie z 

wycieczki. 
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2. Nauczyciel zobowiązuje się do przeprowadzenia 12 godzin (lekcyjnych) zajęć pozaszkolnych, 
w ramach etapu I i III realizacji Projektu, obejmujących zajęcia dla grupy uczniów, biorących 
udział w Projekcie. 

3. Zajęcia będą odbywały się w sali, udostępnionej przez Szkołę na potrzeby realizacji Projektu.  
4. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 będą realizowane na podstawie przygotowanych przez 

Fundusz materiałów dydaktycznych, przekazanych Nauczycielowi podczas szkolenia.  
5. Nauczyciel jest zobowiązany do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 

…………………………………………….r. w …………………….. Koszty udziału w szkoleniu 
(zakwaterowanie, wyżywienie, materiały dydaktyczne, itp.), jak również zryczałtowane koszty 
dojazdu na szkolenie w wysokości 150 zł, zostaną sfinansowane przez Fundusz ze środków 
funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Udział w szkoleniu jest 
obowiązkowy i warunkuje możliwość przystąpienia do prowadzenia zajęć, o których mowa w 
ust. 2. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do przygotowania i zgromadzenia dokumentacji:  
1) związanej z udziałem uczniów w Projekcie (dziennik obecności, oświadczenia rodziców o 

zgodzie na udział w Projekcie, oświadczenie rodziców stanowi załącznik nr 2). 
2)  dokumentacji wycieczki edukacyjnej do parku narodowego, zgodnie z załącznikiem nr 3 

oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  
7. Po zakończeniu realizacji Projektu w Szkole Nauczyciel zobowiązuje się do złożenia 

sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, wykorzystując formularz sprawozdania, stanowiący 
załączniku nr 4 do niniejszej umowy. 

8. Nauczyciel zobowiązuje się na wniosek Funduszu lub innych uprawnionych instytucji 

audytujących realizację Projektu, do składania wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień 

związanych z realizacją Projektu w Szkole. 

§3 
Nauczyciel zobowiązuje się do wykonania czynności stanowiących przedmiot niniejszej Umowy do 
dnia …………………………………………………….. roku.  
 

§4 
1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej Umowy, Fundusz zobowiązuje się zapłacić 

Nauczycielowi kwotę 45,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć złotych ) za każdą przeprowadzoną 
godzinę lekcyjną zajęć, o których mowa w § 2 ust. 2, jednak nie więcej niż 540,00 zł (pięćset 
czterdzieści) brutto. 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie sprawozdania z przeprowadzonych zajęć 
(załącznik nr 4) oraz rachunku wystawionego przez Nauczyciela (wzór rachunku stanowi załącznik 
nr 5a i 5b), zawierającego kwotę będącą iloczynem stawki, o której mowa odpowiednio w ust. 1 
oraz liczby przeprowadzonych godzin. 

3. Rachunek może być przedstawiony Funduszowi dopiero po zrealizowaniu wszystkich działań 
przewidzianych w założeniach Projektu w Szkole i po przekazaniu Funduszowi kompletnej 
dokumentacji związanej z realizacją Projektu w Szkole.  

4. Wynagrodzenie Nauczyciela zostanie wypłacone przelewem bankowym na konto nr: ……….. 
 

§5 
1. Nauczyciel oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.  
2. Administratorami danych osobowych są: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w 

Warszawie (adres: ul. Miedziana 3A, 08-014 Warszawa) i Gmina. Dane osobowe są zbierane i 
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu oraz jego ewaluacji na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, 
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poz. 926 z poźn. zmianami). Nauczyciel ma prawo dostępu do treści tych danych, ich 
poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

 
§6 

1. W sprawach nieuregulowanych zakresem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie sprawy sporne mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 
rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Funduszu. 

 
§7 

Wszelkie zmiany w zakresie i treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 
 

§8 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla Funduszu i 

Nauczyciela. 
2. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
 
 

   Fundusz                    Nauczyciel/Zleceniobiorca 
 
 
 
 

……..…………………………………………....                                                         …………………………………………….. 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje do realizacji umowy – informacja o nauczycielu. 
2. Oświadczenie rodzica/opiekuna wraz z informacją o Projekcie. 
3. Dokumentacja wycieczki do parku narodowego – karta wycieczki. 
4. Sprawozdanie z realizacji Projektu w Szkole wraz z listą uczestników Projektu. 
5. Wzór rachunku Nauczyciela. 
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Załącznik nr 1 do umowy 

INFORMACJA O NAUCZYCIELU – KOORDYNATORZE 

w ramach projektu Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych 

zgodnie z umową nr …… 

 

Imię i nazwisko: 

Rok urodzenia: 

Telefon kontaktowy: 

E-mail nauczyciela: 

  

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

Szkoła, w której jest zatrudniony: 

 

Nauczany przedmiot: 

 ………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

Uprawnienia na kierownika wycieczek 

szkolnych: 

 

 TAK/NIE 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów projektu Misja Przyroda-
Zielone Szkoły w Parkach Narodowych, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji oraz ewaluacji na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, 
poz. 926 z poźn. zmianami);  
2. Zostałem/am poinformowana/y, że Administratorem moich danych osobowych jest Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Miedziana 3A, 08-014 Warszawa) i Gmina oraz że mam 
pełne prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich 
przetwarzania; 
3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia  4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane 
z promocją projektu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja. 

 

 

        …………………………………………………………. 

         Data, podpis nauczyciela  
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Załącznik nr 2 do umowy  

 

.....................................................                    ...................................,  …........... 

                                Miejscowość           data 

........................................... 

(nazwisko i imię rodzica/opiekuna) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA 

Ja niżej podpisany, oświadczam, że : 

1) zapoznałem/am się z założeniami Projektu edukacyjnego Misja Przyroda- Zielone Szkoły w Parkach 

Narodowych i zasadach jego realizacji przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej; 

2) wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka: 

 ................................................................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko, szkoła) 

w zajęciach w ramach Projektu edukacyjnego Misja Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych, 

realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, w tym realizowanych podczas pobytu 

edukacyjnego w parku narodowym, będącego elementem Projektu;  

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w w/w zakresie przez organizatorów Projektu, 

dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji oraz ewaluacji  na zasadach określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 

r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z poźn. zmianami);  

4) zostałem/am poinformowana/y, że Administratorem danych osobowych dziecka jest Fundacja Europejski 

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Miedziana 3A, 08-014 Warszawa), a  dane 

osobowe są zbierane i przetwarzane przez administratorów w celu realizacji Projektu Misja Przyroda - Zielone 

Szkoły w Parkach Narodowych, w którym udział nie jest obowiązkowy. Dane osobowe podawane są 

dobrowolnie, a uczestnik /rodzice/opiekunowie mają prawo dostępu do treści tych danych, ich poprawiania 

oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania; 

5)  wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka zgodnie z ustawą z dnia  4 lutego 1994 r.              

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z 

promocją Programu. Możliwe formy rozpowszechnienia wizerunku to publikacje, Internet, telewizja. 

    

 

 ..................................................................... 

  (czytelny podpis rodzica/opiekuna)  
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Szanowni Państwo, 

jest nam bardzo miło, że Państwa dziecko uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Misja Przyroda-Zielone Szkoły 
w Parkach Narodowych”, który jest realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 

Dzięki udziale w projekcie, Państwa dziecko wyjedzie na zieloną szkołę do parku narodowego, gdzie będzie 
prowadziło badania terenowe pod bacznym okiem nauczycieli i pracowników dydaktycznych. Podczas zajęć, 
każdy z uczestników wcieli się w rolę badacza-reportera, a swoje spostrzeżenia będzie zamieszczał na specjalnie 
dedykowanym profilu Misja Przyroda na Facebooku. Wszystko po to, aby poznać przyrodę poprzez przygodę 
i zaszczepić poczucie odpowiedzialności za otaczające nas środowisko. 

Mamy nadzieję, że Misja Przyroda okaże się niezwykłą podróżą w świat przyrody! 

Wszelkie informacje na temat projektu znajdą Państwo na stronie internetowej:  www.misjaprzyroda.pl oraz na 
profilu na Facebooku: Misja Przyroda. 

 

Z poważaniem 

 

 

Marek Zagórski  
Prezes Fundacji EFRWP 
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Załącznik nr 3 do umowy  

 

 

 

MISJA PRZYGODA  

 - ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH 

(dokumentacja wycieczki do parku narodowego) 

 

 

   

 

Szkoła ………………………………. w ………………………. 

 

 

 

Projekt realizowany przez Szkołę na podstawie umowy o współpracy nr …… z dnia ………………  

zawartej pomiędzy Gminą ………………………… 

a Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund z siedzibą w Warszawie 

  

Uczestnicy Projektu z ramienia szkoły: 

 

1. Kierownik Projektu / Nauczyciel …………… 

2. Uczniowie klasy ……………..  

3. Opiekunowie wycieczki w ramach II etapu realizacji projektu  
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU 

 

Celem Projektu jest budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko 

przyrodnicze własnego regionu i Polski oraz akceptacji dla terenów chronionych: Parki Narodowe (PN) i obszary 

Natura 2000 (N2000). Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznają bogactwo gatunkowe otaczającego ich 

środowiska przyrodniczego i praktyczne znaczenie pojęcia różnorodności biologicznej.  

 

Realizacja zajęć odbywa się w trzech etapach. Etap I będzie realizowany bezpośrednio przed wyjazdem do 

parku narodowego. W ramach tego etapu uczniowie dowiedzą się o celach projektu, jego założeniach 

edukacyjnych, a także zostaną wprowadzeni w fabułę projektu. Ich zadaniem będzie natomiast przygotowanie 

informacji o parku narodowym, do którego udadzą się na zajęcia edukacyjne. Drugi etap to zajęcia edukacyjne 

w parku narodowym, realizowane w formule tzw. zielonej szkoły. Etap III, stanowiący kontynuację I i II etapu, 

będzie odbywał się w formie zajęć pozalekcyjnych w miejscu zamieszkania uczniów lub najbliższej okolicy 

szkoły. W jego ramach przewiduje się realizację projektów edukacyjnych oraz ogólnopolski konkurs prac 

projektowych, zgodnie z przyjętą fabułą projektu.  

 

Adresatami projektu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów z gmin wiejskich i 

terenów wiejskich gmin miejsko – wiejskich z całej Polski. Zajęcia edukacyjne w ramach projektu prowadzone 

są przez odpowiednio przeszkolonych nauczycieli oraz pracowników edukacyjnych parków w czasie pobytu na 

zielonej szkole w parku narodowym. Zajęcia będą miały formę, przede wszystkim, ćwiczeń i zabaw terenowych, 

w oparciu o przygotowany przez Fundację program edukacyjny (gotowe scenariusze zajęć). 

 

Projekt realizowany jest w szkole oraz bazie dydaktycznej i zasobach parku narodowego.  

 czas trwania zajęć:  
      I etap: – 2 godziny dydaktyczne – wprowadzenie do projektu;           

 II etap – 5 dni (poniedziałek – piątek) w parku narodowym;  

 III etap – 10 godzin dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych w szkole                  

         (po powrocie z wyjazdu); 

 jednostkowa liczba uczestników: 36 uczniów;  

 zakwaterowanie i wyżywienie: baza noclegowa parku narodowego lub komercyjna w okolicy parku 
narodowego położonego najbliżej szkoły. 
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ZAŁOŻENIA METODYCZNO-DYDAKTYCZNE ORAZ ORGANIZACYJNE PROJEKTU 

 

Edukacja odbywa się poprzez zabawę i ćwiczenia terenowe oraz pracę metodą projektu. Treści dydaktyczne 

mają strukturę modułów i są łatwe do adaptacji w zależności od potrzeb/wymogów danego parku/środowiska 

lokalnego. Treści modułów są zgodne z podstawą programową. 

Pracownicy parków, realizujący zajęcia bezpośrednio z uczniami oraz nauczyciele – opiekunowie projektu z 

ramienia szkoły otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne oraz są objęci bezpłatnymi szkoleniami z zakresu 

realizacji projektu.  

W ramach projektu przewidziana jest realizacja ogólnopolskiego konkursu dla uczniów - uczestników projektu. 

Nad prawidłowością wszystkich działań czuwa Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli m.in. 

Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. 

Wyjazdy uczniów do parku narodowego są realizowane we współpracy ze szkołą zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 8 listopada 2001r. (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z 

późn. zm.). Szkoła/ Kierownik Projektu sporządza dokumentację wycieczki zgodnie z wzorem, której jeden 

egzemplarz (dodatkowy) zostanie przekazany Fundacji.  

 

Dokumentację wycieczki Zielonej Szkoły w Parku Narodowym stanowi:  

1. Karta wycieczki.  
2. Harmonogram wycieczki.  
3. Oświadczenia kierownika i opiekunów wycieczki.        
4. Lista uczestników wycieczki.  
5. Pisemna zgoda – oświadczenie rodziców / opiekunów na udział dziecka w wycieczce  wraz z informacją dla 

wyjeżdżających (dla rodziców). 
6. Regulamin wycieczki. 
7. Protokół powypadkowy.  

 

Uczestnicy wycieczek podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczniowie nie 

posiadający ubezpieczenia nie mogą być jej uczestnikami. 

 

Wszystkie koszty związane z organizacją wycieczki pokrywa Fundacja. Projekt jest dofinansowany ze środków 

funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

…………………………………… 

Pieczęć szkoły 

KARTA WYCIECZKI 

 

Cel i założenia programowe wycieczki organizowanej w ramach II etapu Projektu. 

Wycieczka do Parku Narodowego na zasadach zielonej szkoły jest elementem projektu „MISJA PRZYGODA - 

ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH”, którego cel i założenia zostały szczegółowo opisane w Informacji 

na temat projektu, stanowiącym załącznik do dokumentacji. 

Trasa wycieczki : 

……………………………………… (adres szkoły) - ……………………………….Park Narodowy (adres docelowy miejsca 

zakwaterowania) 

 

Termin ........................................................... ilość dni ................ klasa/grupa ................................................ 

 

Liczba uczestników........................................................................................................................................... 

Kierownik (imię i nazwisko) .............................................................................................................................. 

Opiekunowie (3 osoby) ……................................................................................................................................ 

Środek lokomocji ............................................................................................................................................. 

Godz. zbiórki: …………………………. Godz. powrotu: …………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i 
młodzieży.  
Opiekunowie wycieczki  Kierownik wycieczki  

 
 
 
 
…………………………………………………………………………….             ………………………………………….. 
(imię i nazwisko, podpis)        (podpis)  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

HARMONOGRAM WYCIECZKI 

Data, miejsce i 

godz. wyjazdu 

Ilość km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego 

i żywieniowego 

     

 

 
Dzień I  

ok. 13:00 Przyjazd; rozlokowanie się w miejscu zakwaterowania 

13:00-14:00 Obiad 

14:00-18:00 OD PRZYGODY DO PRZYRODY: Zapoznanie uczniów z miejscem; budowanie kontaktu 
emocjonalnego – gry i zabawy ukierunkowane na poznanie miejsca za pomocą zmysłów.  

Orientacja w terenie - praca z mapą 

19:00-20:30 Wieczorne zajęcia integracyjne dla uczniów 

Dzień II 

7:30 Śniadanie 

9:00-13:00 OD MRÓWKI DO ŚWIERKA RÓŻNORODNOŚĆ WIELKA: Bioróżnorodność parku 
narodowego - zbieranie informacji o gatunkach roślin i zwierząt; bieg terenowy połączony 
z badaniami terenowymi. 

13:00-14:00 Obiad 

15:00-17:00 Opracowanie i prezentacja zebranych materiałów; Omówienie wyników i systematyzacja 
wiedzy 

19:00-20:30 Wieczorne zajęcia integracyjne dla uczniów 

Dzień III 

7:30 Śniadanie 

9:00-13:00 EKOSYSTEMY; ROLA CZŁOWIEKA W PRZYRODZIE - życie w środowisku wodnym: 
Poznanie środowiska rzeki/jeziora; Badanie stanu czystości wody – badania terenowe. 

13:00-14:00 Obiad 

15:00-17:00 Opracowanie i prezentacja zebranych materiałów; Omówienie wyników i systematyzacja 
wiedzy 

19:00-20:30 Wieczorne zajęcia integracyjne dla uczniów 

Dzień IV 
Kulturalna przygoda w przyrodzie 

7:30 Śniadanie 

9:00-14:00 WYCIECZKA TERENOWA: „Wyprawa w poszukiwaniu przygody związku człowieka i 
przyrody” 

14:00-15:00 Obiad 

15:00-17:00 GRY I ZABAWY EDUKACYJNE dotyczące związków kultury i przyrody. Do wyboru m.in.: Znajdź 
mnie – mimetyzm w przyrodzie; Odkrywamy tajemnice kulinarne regionu; Moja pamiątka z 
zielonej wyprawy - Kamienne inspiracje; Moja pamiątka z zielonej wyprawy - Roślinne 
inspiracje 

19:00-20:30 Wieczorne i nocne zajęcia dla uczniów. Do wyboru m.in.: Nietoperz – nocny łowca (zajęcia 
nocne); Sowy ruszają na łowy; Spotkanie z duchami bagien 

Dzień V 

5:00 Świt w przyrodzie – poranna wyprawa łowców przygód 

7:30 Śniadanie 

9:00-12:00 PRZYRODA? JESTEM ZA! Podsumowanie zajęć i wprowadzenie do projektu 
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organizowanego w szkole po powrocie z Zielonej Szkoły 

12:00-13:00 Obiad 

13:00 Wyjazd z parku narodowego 

 

Adnotacje organu prowadzącego …………………………………………………………………. 
 
Adnotacje organu nadzorującego …………………………………………………………………. 

 
 
   Zatwierdzam  

 
 
 
 

                                             ……………..…………………………………………. 
(data, pieczęć i podpis dyrektora szkoły)  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 
DEKLARACJA OPIEKUNÓW 

  
W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed prawem, własnym sumieniem, rodzicami 

i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na wycieczce do 
................................... w terminie ....................... 

 

Wyrażam zgodę na pełnienie funkcji opiekuna i zobowiązuję się do: 

1. Sprawowania opieki nad powierzoną przez kierownika grupą uczestników - 24 h na dobę. 
2. Współdziałania z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki. 
3. Przestrzegania regulaminu wycieczki. 
4. Nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa. 
5. Zapoznania się ze stanem zdrowia i sprawnością dzieci. 
6. Nadzoru nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań. 
7. Sprawdzania stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie 

zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego. 
8. Rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. 
9. Organizacji czasu wolnego zgodnie z zainteresowaniami uczestników. 
10. Wykonywania innych zadań zleconych przez kierownika. 

  

Ponadto oświadczam, że z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się ze wszystkimi materiałami 

i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia oraz zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania 

zawartych w tych przepisach wskazówek, środków i metod działania w czasie pełnienia obowiązków na 

wycieczce. 

 

 Imię i nazwisko Funkcja Podpis i data 

 

 

Opiekun   

 

 

Opiekun   

 

 

Opiekun   
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ZAŁĄCZNIK NR 4                                                                     

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

(pieczątka szkoły) 

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI kl. …… 

Numer i nazwa polisy …………………….. 

Wycieczka organizowana do …………………………......    w dniu …… 

Lp. Nazwisko i imię Pesel ucznia Adres zamieszkania 
Nr telefonu do 

rodziców/opiekunów 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

Imię i nazwisko osób objętych indywidualnym ubezpieczeniem (numer i nazwa polisy):  

 

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

(podpis wychowawcy)  
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 ZAŁĄCZNIK NR 5 

ZGODA - OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

1) Ja niżej podpisana(y) wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki …………………………............................,  
 
ucznia klasy …………… na Zieloną Szkołę                                       (imię i nazwisko)                                                                           
 
do …………………………………………………………………………………………….. w dniach …………………………............................... . 
2) Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze pomiędzy miejscem zbiórki 
i rozwiązaniem wycieczki a domem.  
3) Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania regulaminu 
wycieczki spowodowane przez moje dziecko.  
4) Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tej wycieczce. 
Informacje o dziecku: syn/córka  

 dobrze/źle znosi jazdę autokarem. 

 Inne ważne uwagi dotyczące zdrowia dziecka (alergie, zażywane leki, uczulenia pokarmowe itp.)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 w przypadku choroby lokomocyjnej zobowiązuję się zaopatrzyć dziecko w środki umożliwiające jazdę 
autokarem 

 
5) Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka 
w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie trwania 
wycieczki / „zielonej szkoły”. 
 
6) Dane osobowe uczestnika wycieczki: 
- adres zamieszkania …………………………………………………………………………….. 
- telefon domowy (komórkowy) …………………………………………………………… 
- data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………. 
- PESEL dziecka …………………………………………………………………………………….. 
                                                   
 
……………………………………………………………………… 
   data podpis rodziców /prawnych opiekunów 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Informacja dla rodziców 
 

Miejsce i godzina zbiórki przy wyjeździe ………………………………………………………. 
Miejsce i przewidywana godzina powrotu ..................................................... 
Adres pobytu i numer telefonu kontaktowego ……………………………………………. 
Trasa wycieczki …………………………………………………………………........................... 
Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali z nim zapoznani i podpisali zobowiązanie stosowania się do jego zasad. 
 
 
 
 
……………………………                                          ……………………………….………………………… 
 data                      podpis kierownika wycieczki 
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ZAŁĄCZNIK NR 5   
 

REGULAMIN WYCIECZKI  
1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posłuszeństwa i wykonywania poleceń kierownika wycieczki oraz 

opiekunów. 
2. Zabrania się samowolnego oddalania od grupy. 
3. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek. 
4. Wszelkie niedyspozycje trzeba zgłaszać opiekunowi; zabrania się przyjmowania leków bez wiedzy 

opiekuna. 
5. Zabrania się spożywania i posiadania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki); w przypadku 

stwierdzenia posiadania ich lub spożycia, kierownik wycieczki jest zobowiązany do natychmiastowego 
powiadomienia rodziców. 

6. W miejscach noclegowych należy przestrzegać wewnętrznych regulaminów ośrodków wypoczynkowych 
(cisza nocna, porządek). 

7. Należy zachowywać się stosownie do miejsca pobytu (nie krzyczeć, nie niszczyć przyrody, nie rozpalać 
ogniska w miejscach niedozwolonych). 

8. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych – wszystkie zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo 
uczestników należy zgłaszać kierownikowi wycieczki lub opiekunom. 

9. Kąpiel w akwenach możliwa jest tylko za zgodą i pod opieką ratownika i opiekunów. 
10. Każdy uczestnik wycieczki powinien być wyposażony w odpowiedni strój i ekwipunek (w zależności od 

rodzaju wycieczki). 
11. Za wyrządzone szkody materialne koszty ponosi uczestnik wycieczki. 
12. Uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązują się 

przestrzegać zawartych w nim zasad. 
 
Podpisy uczestników wycieczki: 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Podpis ucznia 

1. 1
. 
  

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    
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13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    
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ZAŁĄCZNIK NR 6 

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY NR  

Zespół powypadkowy w składzie: 
• …………………………………………………………………………………………………… 
• ...................................................................................................... 

(imię i nazwisko, stanowisko) 

dokonał w dniach ...................................... ustaleń dotyczących okoliczności przyczyn  
wypadku, jakiemu w dniu ………… o godzinie .......................... uległ(a)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko ucznia, klasa) 

urodzony(a) ............................ zamieszkały(a) ...................................................................................................  
1. Rodzaj wypadku (śmiertelny, zbiorowy, ciężki) ..........................................................................................  
1. Rodzaj urazu i jego opis – ……………………………………………………………………………………………………………………... 
1. Udzielona pomoc – …………………………………………………………………………………………………………………………….... 
1. Miejsce wypadku – ………………………………………………………………………………………………………………………………..  
1. Rodzaj zajęć – ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Opis wypadku z podaniem jego przyczyn 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1. Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad poszkodowanym w chwili wypadku  -                
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
1. Czy osoba sprawująca bezpośrednią pieczę nad poszkodowanym była obecna w chwili wypadku w 

miejscu, w którym zdarzył się wypadek (jeżeli nie – podać, z jakiej przyczyny) - 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Świadkowie wypadku:  
a. ................................................................................. 
b. ................................................................................. 
c. ................................................................................. 
3. Środki zapobiegawcze 

 omówienie zasad zachowania bezpieczeństwa z uczniami na przerwach   międzylekcyjnych 
oraz przed i po zajęciach 

 omówienie wypadku i jego analiza na najbliższej radzie pedagogicznej 
 
Poszkodowanego, jego rodziców (prawnych opiekunów) pouczono o możliwości, sposobie i terminie złożenia 
zastrzeżeń. 
Podpis pouczonych:  
............................................................................................................................................................................. 
Wykaz załączników do protokołu, w tym ewentualnych zastrzeżeń, jeżeli złożono je na piśmie: 

a. ............................................................................ 
b. ............................................................................ 
c. ............................................................................ 

Podpisy członków zespołu powypadkowego: 
a. .................................................................... 
b. .................................................................... 

Podpis dyrektora oraz pieczęć szkoły: 
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Potwierdzenie przez osoby uprawnione: 
a) zaznajomienia się z protokołem i innymi dokumentami 
.................................................................................................. 
b) złożenia zastrzeżeń na piśmie 
.................................................................................................. 
c) otrzymania protokołu 
.................................................................................................. 

 
 

OPINIA LEKARSKA 
Stwierdza się, że uczeń ...............................................................................................................................……………. 
na skutek wypadku w dniu ........................................................................................................................................  
doznał ........................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
Wypadek

1
 : 

a. spowodował ciężkie uszkodzenie ciała, 
b. nie spowodował ciężkiego uszkodzenia ciała. 

 

 

........................................... dnia ........................                                                         .....................................  

(podpis i pieczęć lekarza) 

1 – Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 do umowy 

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI UMOWY O WSPÓŁPRACY 

nr …………… 
W RAMACH PROJEKTU MISJA PRZYRODA-ZIELONE SZKOŁY W PARKACH NARODOWYCH 

 
 
Gmina ………………………………………………………………………………  

Szkoła  ………………………………………………………………………..…… 

Nauczyciel …………………………………………………………………….…. 

Okres realizacji zajęć ………………………………………………………… 

Liczba przepracowanych godzin w ramach I i III etapu: ……………………………………….  

 

Etap Data Godz. od Godz. do Liczba godz. Liczba uczniów 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Razem            
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Dziennik obecności na zajęciach z I i III etapu: 

Imię i nazwisko 
ucznia 

dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn. dn. 
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II. Opis zajęć (m. in. jak przebiegały?, jakie było zaangażowanie uczniów?, co sprawiło 

trudność podczas realizacji zajęć?, ocena zajęć) 

 

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

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

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

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

III. Inne Pani/a opinie, uwagi i spostrzeżenia dotyczące projektu:   

 

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

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

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

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

 

 

         ……………………………………………. 

               Podpis nauczyciela 

 

 

 

…………………………………………………… 

            Podpis dyrektora szkoły 
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Załącznik nr 5a do umowy 

Rachunek  z dnia:  
         

           Za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr …………z 
dnia:  

    
obejmującego: 

 

  
           Wystawił/a: 

  

           Dla:  

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ 

           I. Rozliczenie umowy:  
         1. Umowa jest zawarta z własnym pracownikiem 

     
  

 2. Wykonawca umowy jest emerytem lub rencistą  
    

  
 4. Podatek opłaca zleceniodawca 

      
  

 
           Kwota rachunku brutto:  

       
  zł 

Koszt uzyskania przychodu: 
       

  zł 

Dochód:  
        

  zł 

Składki na ubezpieczenia społeczne:   nie   tak   bez ubez.   
 

 
emerytalne   % 

       

 
rentowe   % 

       

 
chorobowe   % 

       Podstawa opodatkowania (zaokr. do pełnych zł) 
       Podatek dochodowy 

       
  % 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana z przychodu w wys. 7,75%   zł 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowana przez pracownika   zł 

Zaliczka na podatek wypłacona do US (zaokr. do pełnych zł) 
  

  zł 

Do wypłaty:                   zł 

Powyższy rachunek przedkładam: 
      

 
 

           Data 
       

Podpis 
 

  
       

   

                      Powyższą kwotę proszę przelać na poniższe konto: 
                 Nazwa i numer rachunku: 

  

                      
    

Data i podpis wystawiającego: 
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Załącznik nr 5b do umowy 

Oświadczenie 

 

Ja, niżej podpisany/a ……………………………………………………. oświadczam, że: 

1) jestem/nie jestem* zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę w……………………......................................... 

i z tego tytułu osiągam/nie osiągam* przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia (od 

1 stycznia 2015 r. – 1750 zł), 

2) jestem/nie jestem* objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu innej umowy zlecenia, 

umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, z której 

uzyskałem/am nie uzyskałem/am* w ……(miesiącu)……… 20…. r. przychód w wysokości co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2015r. – 1750 zł), 

3) mam/nie mam* ustalone prawo do emerytury lub renty,  

4) prowadzę/nie prowadzę* działalność pozarolniczą (gospodarczą, wolny zawód, twórczą albo artystyczną, 

publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół w 

rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jako wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej 

albo wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.) i z tego tytułu odprowadzam co miesiąc składki na 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej miesięcznie ……………… zł,  

5) jestem/nie jestem* osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, 

6) jestem/nie jestem* uczniem lub studentem szkoły ……………………………………………………………………………………. 

i nie ukończyłem 26. roku życia.  

 

Wnoszę/nie wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.  

 

Wnoszę/nie wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. 

 

O wszelkich zmianach dotyczących informacji podanych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się 

powiadomić Zleceniodawcę niezwłocznie. 

 

        

 

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

Miejscowość, data i czytelny podpis zleceniobiorcy 

*niepotrzebne skreślić 

 


