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Wykaz typów podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w akcji KA1  

oraz akcji KA2 Współpraca szkół 

1. Organy prowadzące lub koordynujące pracę placówek wychowania 

przedszkolnego, szkół i placówek systemu oświaty uprawnione do 

występowania jako lider konsorcjum w akcji KA1  

a) jednostki samorządu terytorialnego, 

b) organy administracji rządowej prowadzące placówki wychowania 

przedszkolnego, szkoły lub placówki systemu oświaty, 

c) kuratorzy oświaty, 

d) osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzące 

placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki systemu oświaty. 

 

Jednocześnie zachęcamy placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki 

systemu oświaty do inicjowania projektów i występowania jako lider konsorcjum w 

akcji KA1, przypominając, że wyżej wskazane podmioty są formalnie 

reprezentowane przez organ prowadzący daną placówkę. 

 

2. Jednostki systemu oświaty, mogące przyjmować i wysyłać kadrę 

edukacyjną w akcji KA1 oraz mogące być koordynatorami lub partnerami 

projektów Współpracy szkół w akcji KA2 

Publiczne i niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego oraz publiczne 

i niepubliczne szkoły, w których realizuje się obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki, funkcjonujące w systemie oświaty (art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe): 

a) przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub 

integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego;  

b) szkoły: 

i. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami 

przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do 

pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, 

sportowe i mistrzostwa sportowego, 



 

 

ii. ponadpodstawowe, tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, 

z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, 

sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa 

sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej 

i rybołówstwa artystyczne. 

c) centra kształcenia zawodowego, 

d) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki socjoterapii, pod warunkiem, 

że w ich skład wchodzi szkoła, 

e) ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom 

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także 

dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację 

odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki. 

 


