Regulamin członkostwa w Klubie EUROPA W NASZEJ SZKOLE
§1
1. Regulamin określa tryb działania Klubu EUROPA W NASZEJ SZKOLE zwanego dalej Klubem
EwNSz.
2. Klub EwNSz zrzesza najaktywniejsze szkoły i placówki oświatowe, a także szkoły wyższe (lub
ich jednostki organizacyjne), które realizują ze swoimi uczniami, wychowankami lub
studentami projekty edukacyjne o tematyce związanej z wiedzą o Unii Europejskiej.
§2
1. Organizatorem Klubu EwNSz jest, akredytowane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty,
Centrum Rozwoju i Edukacji (CRiE) w Łodzi (działające na podstawie wpisu do Ewidencji
Działalności Gospodarczej w Referacie Handlu i usług Urzędu Miasta Łodzi pod nr 72303,
wpisu do Ewidencji Placówek Niepublicznych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi pod nr
Ed. VIII.43201-11/p.n./2008, wpisu do ewidencji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pod nr
NDDN – 12/2010), w dalszej części Regulaminu zwany Organizatorem.
2. Partnerem CRiE przy organizacji Klubu EwNSz jest Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne (ŁTP).
§3
Klub EwNSz rozpoczął swoją działalność 25 października 2010r. i zostaje powołany na czas
nieokreślony.
§4
Celem Klubu EwNSz jest:
a. umożliwienie szkołom, placówkom i uczelniom realizowania jak najszerszego zakresu
działań związanych z edukacją europejską,
b. stworzenie szkołom, placówkom i uczelniom możliwości pozyskiwania materiałów informacyjnych i dydaktycznych z zakresu edukacji europejskiej,
c. umożliwienie szkołom, placówkom i uczelniom udziału w projektach, konferencjach i
warsztatach rozwijających kompetencje zawodowe nauczycieli oraz umożliwiających im
wymianę doświadczeń w obszarze wiedzy o Unii Europejskiej,
d. stworzenie dla nauczycieli szkół, placówek i uczelni należących do Klubu EwNSz internetowego forum wymiany wiedzy i doświadczeń.
§5
Aby zostać członkiem Klubu EwNSz należy:
a. wypełnić deklarację przystąpienia do Klubu i złożyć ją w siedzibie Organizatora,

b. zrealizować w swojej szkole/ placówce/ uczelni co najmniej jeden projekt edukacyjny
z zakresu edukacji europejskiej o czasie trwania nie krótszym niż jeden semestr, a
informację o jego tematyce, przebiegu, zaangażowanych nauczycielach i
uczestniczących uczniach/ wychowankach/ studentach oraz terminie realizacji i
efekcie końcowym zaprezentować na stronie www własnej szkoły;

c. przesłać do CRiE opis dokonań i efektów końcowych projektu celem
wyeksponowania na stronie www.crie.pl/ (na podstronie Klubu EUROPA W NASZEJ
SZKOLE); do dnia 10 października każdego roku przesłać do CRiE sprawozdanie z
wszelkich działań podjętych przez szkołę/ placówkę/ uczelnię w minionym roku
szkolnym/ akademickim na rzecz upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej;
uczestniczyć co najmniej 1 raz w roku szkolnym/ akademickim w konferencjach,
seminariach i warsztatach organizowanych przez CRiE lub ŁTP..
§6
Certyfikat przynależności do Klubu EwNS nadawany jest szkole na okres jednego roku
szkolnego/ akademickiego i uprawnia m.in. do posługiwania się logotypem Klubu we
wszelkich działaniach placówki.
§7
Członkostwo w Klubie EwNSz jest nieodpłatne. Za udział w spotkaniach szkoleniowych w CRiE
pobierana jest jeden raz w roku opłata w wys. 50,-PLN.
§8
Projekty wymiany uczniów i nauczycieli w ramach programów FRSE nie są projektami
edukacyjnymi w rozumieniu § 5 pkt a. niniejszego regulaminu.
§9
Organizator zastrzega sobie możliwość prezentowania efektów działań członków Klubu
EwNSz podczas spotkań promujących działanie Klubu w środowisku edukacyjnym miasta
Łodzi i województwa łódzkiego.
§ 10
Organizator zastrzega sobie możliwość przekazywania informacji na temat osiągnięć
członków Klubu EwNSz do właściwych jednostek samorządu terytorialnego, Kuratorium
Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz mediów.
§ 11
Najaktywniejsze szkoły, placówki, uczelnie – członkowie Klubu EwNSz będą nagradzane
zaproszeniem do uczestnictwa w wyjazdowych projektach edukacyjnych do krajów Unii
Europejskiej organizowanych przez CRiE.
§ 12
O aktywności szkół wymienionych w §11 niniejszego regulaminu będą decydowały następujące kryteria:
a. zasięg projektu (przez jedną instytucję lub w partnerstwie)
b. ilość zaangażowanych nauczycieli
c. ilość uczniów/ studentów - uczestników projektu
d. zasięg oddziaływania projektu (adresaci instytucji/ zewnętrzni)
§ 13

O zakwalifikowaniu szkół, placówek, uczelni (lub ich jednostek organizacyjnych) do
członkostwa w Klubie EwNSz oraz o wyborze najaktywniejszych szkół będzie decydowała
Rada Klubu, w skład której wchodzą przedstawiciele Centrum Rozwoju i Edukacji oraz
Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego, a także przedstawiciel szkół, placówek, uczelni (lub
ich jednostek organizacyjnych) – członków Klubu EwNSz w danym roku szkolnym.
§ 14
Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 października 2010r.
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