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PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

Formularz SL

Warszawa, wrzesień 2022



Formularz SL

wypełnienie formularza po zalogowaniu się do systemu dokumentów online FRSE: 

https://online.frse.org.pl

obowiązek podpisania z dyrektorem szkoły załącznika IX do umowy z FRSE:
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez osobę wprowadzającą dane

zakres wprowadzanych danych określony w załączniku IV do umowy z FRSE 
(Minimalny zakres danych koniecznych do przekazania do FRSE)

https://power.frse.org.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zal.IV_Minimalny_zakres_danych_koniecznych_do_przekazania_do_FRSE.docx


GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

✓ należy wpisać dane wszystkich uczestników mobilności (uczniów, opiekunów)
finansowanych z projektu PMU, którzy przystępują do przedsięwzięcia

✓ nie należy podawać danych osób towarzyszących

✓ należy złożyć w systemie dokumentów OnLine FRSE w ciągu 3 dni roboczych
od podpisania umowy pomiędzy opiekunem oraz zasad uczestnictwa ucznia
w mobilności ponadnarodowej a instytucją wysyłającą

✓ nie należy drukować i przesyłać do FRSE



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

✓ nie należy tworzyć oddzielnych dokumentów dla każdego uczestnika mobilności

✓ w przypadku podania błędnych/nieprawidłowych danych w formularzu SL należy

skontaktować się z opiekunem przedsięwzięcia z ramienia FRSE w celu

skorygowania błędów

✓ po złożeniu Formularza SL należy niezwłocznie przesłać pocztą tradycyjną

oryginały oświadczeń wszystkich uczestników na adres FRSE



SEKCJE

Dane w tej 

sekcji zostaną 

przepisane 

automatycznie



SEKCJE

INSTRUKCJA

Rodzaj uczestnika:

indywidualny -> uczeń

Pracownik lub

przedstawiciel 

podmiotu -> opiekun

Dotyczy danych 

wszystkich opiekunów

i uczniów biorących 

udział 

w mobilnościach

(podpisano umowy)



SEKCJE

Data podpisania 

umowy 

z opiekunem/uczniem

Data zakończenia 

zajęć merytorycznych 

(bez podróży!) Data rozpoczęcia 

zajęć merytorycznych 

(bez podróży!)

Ścieżka uczestnictwa 

– doprecyzowanie 

informacji



SEKCJE

Przy każdej 

informacji należy 

wybrać jedną 

z proponowanych 

odpowiedzi

Po uzupełnieniu 

danych uczestnika 

należy zaakceptować 

przyciskiem



SEKCJE

Możliwość 

edycji 

zapisanych 

danych

Dodanie kolejnego ucznia/opiekuna 

mobilności ponadnarodowej

Potwierdzenie złożenia formularza (po wprowadzeniu wszystkich 

danych uczniów i opiekunów)



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

✓ wzór: https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-

uczniow-konkurs-2020-nabor-3/ w części „Realizacja” (załącznik nr VIII do umowy z FRSE)

✓ zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych

✓ warunek uznania kwalifikowalności wyjazdu

✓ brak możliwości edycji treści

✓ wydruk dwustronny

✓ obowiązek przesłania do FRSE w ciągu 3 dni roboczych od podpisania dokumentu

z opiekunem/uczniem

✓ do uzupełnienia: pełna nazwa i adres organizacji (pkt.4); czytelny podpis opiekuna/ucznia

oraz rodzica lub opiekuna prawnego; miejscowość i data (dzień podpisania umowy)

https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2020-nabor-3/


OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PRZEDSIĘWZIĘCIA



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Należy zwrócić szczególną uwagę na datę podpisania 

zasad uczestnictwa z uczniem/umowy z opiekunem –

poniższe daty muszą być jednakowe!

1. Data podpisania umowy pomiędzy opiekunem/zasad uczestnictwa z uczniami a organizacją 

wysyłającą

2. Data podpisania oświadczenia przez uczestnika Przedsięwzięcia

3. Data rozpoczęcia udziału w przedsięwzięciu w systemie SL https://online.frse.org.pl/

https://online.frse.org.pl/


PROJEKT PO WER 

PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

Raportowanie w trakcie realizacji przedsięwzięć

Warszawa, wrzesień 2022



Raportowanie

Raport indywidualny          Raport ZBIORCZY

Ocena poziomu 

posiadanych 

kompetencji 

kluczowych 

wśród uczniów

przed mobilnością 

i po mobilności

Ocena poziomu 

rozwoju lub nabycia 

nowych kompetencji 

dzięki udziałowi 

w przedsięwzięciu

w oparciu o wyniki 

badań 

ewaluacyjnych



Raport indywidualny

✓ narzędzie pozwalające uzyskać odpowiedzi na 5 pytań, będących integralną częścią Raportu 

zbiorczego, na podstawie którego zostanie rozliczone przedsięwzięcie

✓ forma raportu indywidualnego ustalana jest indywidualnie przez Realizatora przedsięwzięcia

✓ analiza przed mobilnością określa profil uczestnika i jego potrzeby w kontekście realizacji działań

projektowych. Wynik badania po zakończonej mobilności określa przyrost/bądź nabycie danych 

kompetencji kluczowych wśród uczestników (uczniów)

✓ w przypadku wyboru formy pomiaru- obserwacja uczestnika- prosimy o uzasadnienie 

na jakiej podstawie określono poziom kompetencji

https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-

uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-

2020-nabor-3/Raportowanie



Raport zbiorczy

https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-

uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-

2020-nabor-3/Raportowanie

Sprawozdanie po odbytym 
wyjeździe każdej grupy 

uczniów 

Pomiar kompetencji 
kluczowych uczniów

Na podstawie otrzymanych 
wyników 

z raportów indywidualnych

Przesyłany do FRSE w 
formie elektronicznej

online.frse.org.pl

Do 28 dni po 
zakończeniu mobilności

składa się z 5 pytań 
i stanowi obligatoryjny 
dokument wymagany do 

akceptacji i zatwierdzenia 
rozliczenia końcowego 



PROJEKT PO WER 

PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

Dokumentacja niezbędna do rozliczenia 
przedsięwzięcia

Warszawa, wrzesień 2022



Dokumentacja przedsięwzięcia

✓ Realizator zobligowany jest do posiadania oryginalnych dokumentów z podpisami
uczestników, przedstawicieli instytucji przyjmującej i wysyłającej oraz osób 
prowadzących działania przygotowawcze w teczce przedsięwzięcia

✓ Realizator zobligowany jest do przekazania dokumentów potwierdzających wydatki 
podlegające dofinansowaniu na wezwanie FRSE, Instytucji Zarządzającej (IZ PO WER) 
oraz innych podmiotów uprawnionych do monitorowania w zakresie prawidłowości 
realizacji przedsięwzięcia.

✓ Realizator zobligowany jest do dołożenia wszelkich starań względem kompletności 
wymaganych dokumentów

✓ Realizator ponosi odpowiedzialność za poprawność treści zawartych w dokumentacji 
przedsięwzięcia

https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-

mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-

mobilnosc-uczniow-konkurs-2020-nabor-3/



Dokumentacja przedsięwzięcia

✓ Certyfikat podpisany 

przez organizację 

przyjmującą 

i organizację wysyłającą,

na którym wskazane 

zostało imię i nazwisko 

uczestnika albo opiekuna 

Przedsięwzięcia, cel 

wyjazdu, jak również 

daty rozpoczęcia 

i zakończenia pobytu 

(działania merytoryczne)



Dokumentacja przedsięwzięcia

✓ Lista obecności 

na zajęciach podczas 

mobilności, czytelnie 

podpisana każdego dnia 

przez uczestnika 

Przedsięwzięcia 

i opiekuna Przedsięwzięcia

oraz potwierdzona 

czytelnym podpisem 

upoważnionego 

przedstawiciela

instytucji przyjmującej

(dni na podróż/weekend)



Dokumentacja przedsięwzięcia



Dokumentacja przedsięwzięcia

✓ Lista obecności – na zajęciach  

przygotowawczych podpisana 

przez każdego 

z uczestników (uczniów) 

oraz potwierdzona

podpisami osób prowadzących, 

zawierająca daty, czas trwania

przeprowadzonych zajęć

oraz informację nt. rodzaju 

zrealizowanych działań



Dokumentacja przedsięwzięcia

✓ Dzienny raport instytucji 

przyjmującej opisujący zakres

i rodzaj wsparcia

udzielanego uczestnikom 

Przedsięwzięcia w trakcie 

mobilności ponadnarodowej, 

potwierdzony czytelnym 

podpisem upoważnionego

przedstawiciela instytucji 

przyjmującej



Dokumentacja przedsięwzięcia

✓ Umowa o współpracy, 

zawarta pomiędzy 

instytucją wysyłającą 

a przyjmującą 

podpisana

przez upoważnionych 

przedstawicieli obu 

instytucji



Dokumentacja przedsięwzięcia



PROJEKT PO WER 

PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

PYTANIA

Warszawa, wrzesień 2022


