
 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS+ KA219 WSPÓŁÓPRACA SZKÓŁ 
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Take chances. Keep your balance. Move on. 

Wykorzystuj szanse. Utrzymuj równowagę. Ruszaj do przodu. 

 

 

Projekt będzie realizowany w terminie 01.09 20147r. -31.08.2020r. Skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły 

Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w 

ramach programu Erasmus +.  Językiem roboczym jest język angielski i j polski. 

  

1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy: 

a) zgodne i zespołowe podejmowanie działań objętych projektem, 

b) rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie, 

c) współpracowanie z opiekunami projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego, 

d) propagowanie projektu w środowisku lokalnym w trakcie jego trwania. 

 

2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy 

wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli. 

 

3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

a) uczestnictwa w zajęciach, na które się zadeklarował, 

b) wypełniania w trakcie zajęć ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu zadowolenia i innych dokumentów projektowych, 

c) do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby realizacji 

projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi) oraz wykorzystanie produktów powstałych 

w czasie pracy nad projektem. (Załącznik 1) 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN WYJAZDU UCZNIÓW DO SZKÓŁ PARTNERSKICH  

 (W RAMACH KRÓTKOTERMINOWYCH WYMIAN GRUP UCZNIÓW)  

KRYTERIA KWALIFIKACJI 

1. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu oraz jakość wykonywanych prac. 

2. Przestrzeganie terminu realizacji zadań. 

3. Wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. 

3. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (oceny bieżące i test językowy 

ustny). 

4. Motywacja do uczestnictwa w spotkaniu (przedstawiona w formie pisemnej) 

5. Deklaracja rodziców ucznia dotycząca przyjęcia gości z zagranicy. 

6. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, 

np. komunikatywność, umie radzić sobie w różnych sytuacjach oraz -posiada umiejętność współpracy w 

grupie, itp. 

REKRUTACJA 

1. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się z 3 osób: dyrektora szkoły, koordynatora 

oraz jednego z nauczycieli, który jest bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu. 

2. Rodzice i uczeń wypełniają załącznik nr 2 i składają go u koordynatora projektu (Agnieszka Kruszewska) do dnia 

kończącego rekrutację (terminy rekrutacji zostaną ogłoszone na 6 m-cy przed wymianą). 

3. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie 

utworzona grupa rezerwowa.  

4. Decyzje komisji zapadają zgodnie z ilością punktów przyznanych po analizie ankiet rekrutacyjnych i teście ustnym z 

języka angielskiego. Jeżeli uczniowie otrzymają taką samą liczbę punktów, osoby do wyjazdów zostaną wybrane w 

drodze losowania, wynik którego będzie ostateczny. 

5. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, 

imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Lista uczniów 

zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły. 

6 Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy 

rezerwowej. 

7. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty 

wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun 

prawny ucznia.  

8. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora projektu. 

9. Koordynator projektu nie odpowiada za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od niego niezależnych. 

 



ZASADY UCZESTNICTWA W WYJEŹDZIE 

1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej 

na warunki uczestnictwa w wyjeździe. 

2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy 

medycznej, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie 

określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem udziału w projektu. 

3. Zgoda rodzica na wyjazd dziecka jest równoznaczna z oświadczeniem rodziców o braku przeciwskazań zdrowotnych 

do wyjazdu za granicę. 

4. Zgromadzenia kompletu dokumentów niezbędnych do wyjazdu (paszport z terminem ważności nie krótszym niż pół 

roku od dnia wyjazdu, dowód osobisty, karta EKUZ, itp.), 

5. Uczeń powinien posiadać odpowiedni, stosowny do warunków panujących w odwiedzanym kraju ubiór oraz 

wystarczające środki finansowe na drobne wydatki dla ucznia w trakcie podróży i pobytu za granicą. 

6. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów 

w tym stałego kontaktu elektronicznego/telefonicznego. 

7. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom: 

a. Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy, 

b. Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci, 

8. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia. 

9. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego, itp. 

10. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. 

Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania. 

11. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie i zostaną 

zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły. 

12. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/opiekunowie prawni. 

13. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia 

wyjazdu przez koordynatora. 

14. Szkoła zapewnia sobie prawo do odwołania wyjazdu bez podania przyczyn. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego 

regulaminu. 

2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z dyrektora szkoły, 

koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu. 

3. Uczestnictwo w projekcie jest tożsame z wyrażeniem zgodny na prezentację danych osobowych w formie zdjęć, 

zestawień, opisów itp. na stronach internetowych instytucji związanych z projektem i dokumentach projektowych. 

4. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
rodziców w sprawie zgody na udział dziecka 

w projekcie Programu Erasmus+ akcji Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół 
i przetwarzanie jego danych osobowych 

 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko dziecka 

 
w projekcie 
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Take chances. Keep your balance. Move on. 

Wykorzystuj szanse. Utrzymuj równowagę. Ruszaj do przodu. 

 
realizowanego przez szkołę w ramach Programu Erasmus+ akcji Partnerstwa Strategiczne – Współpraca Szkół w 
terminie 01.09.2017r.- 31.08.2020r. 
 

 
 
 

…………………......................................................................... …………………......................................................................... 
Data i podpis matki Data i podpis ojca 

 
 
 
 
Rozumiem, że zdjęcia, filmy oraz nagrania wideo dotyczące uczniów biorących udział w projekcie mogą być 
wykorzystywane przez szkoły partnerskie i/lub ich Narodowe Agencje w materiałach promocyjnych. 
 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*)  na wykorzystywanie, publikowanie i/lub powielanie fragmentów wywiadów i 
listów, obrazów oraz nagrań dźwiękowych mojego dziecka  przez szkołę macierzystą, szkoły partnerskie i ich Narodowe 
Agencje podczas jego udziału w projekcie. 
 

*) Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 

…………………......................................................................... …………………......................................................................... 
Data i podpis matki Data i podpis ojca 

 

 

 



Załącznik 2 

 

ANKIETA REKRUTACYJNA 

Krótkoterminowe wymiany grup uczniów Erasmus+ KA2 Partnerstwa szkół  
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Take chances. Keep your balance. Move on. 

Wykorzystuj szanse. Utrzymuj równowagę. Ruszaj do przodu. 

 

 

Dane ucznia: 

Imię (imiona)………………………………………………………………………………………….. Nazwisko…………………………………………….. 

Data urodzenia……………………………….………………………….. Miejsce urodzenia…………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Zgoda rodziców na wyjazd dziecka: 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w spotkaniu międzynarodowym w 

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

 w ramach projektu Erasmus+ KA2019 o numerze 2017-1-PL01-KA219-038593_1 Take chances. Keep your 

balance. Move on. (Wykorzystuj szanse. Utrzymuj równowagę. Ruszaj do przodu.),  które odbędzie się w 

dniach ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem wyjazdu i nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych 

do wyjazdu mojego dziecka za granicę. 

 

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

(data, podpis matki)     (data, podpis ojca) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znajomość języka angielskiego: Ocena za I semestr bieżącego / końcoworoczna poprzedniego roku szkolnego:  

……………………………………………………….. 

Zaangażowanie w działania projektowe: (wypełnia dziecko) 

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

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

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

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

Motywacja ucznia do uczestnictwa w wyjeździe: (wypełnia dziecko) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deklaracja rodziców ucznia dotycząca przyjęcia gości z zagranicy: 

Deklaruję chęć goszczenia dwójki uczniów ze szkół partnerskich uczestniczących w spotkaniu międzynarodowym w 

SP im. Króla Zygmunta Augusta Wasilkowie w ramach projektu Erasmus+ KA219 nr 2017-1-PL01-KA219-038593_1 

Take chances. Keep your balance. Move on. (Wykorzystuj szanse. Utrzymuj równowagę. Ruszaj do 

przodu.), które odbędzie się w maju 2020r.    

…………………………………………………………………………….  

(data, podpis rodzica)   

 


