
 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS+ 2018-2020 
§ 1. 
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu 

pt. "New Challanges In Small Towns", który jest współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne– współpraca 

szkół programu Erasmus +. 

§ 2. Informacje o projekcie 
1. Projekt realizowany jest w okresie od 2018-09-01 do 2020-08-31. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach 

programu partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół 

programu Erasmus +. 

3. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Józefa 

Bigusa w Baninie 

4. W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów. 

5. Udział w projekcie jest dobrowolny. 

6. Projekt realizowany jest w formie różnych zajęć pozalekcyjnych, szkolnych oraz 

indywidualnie przez uczniów. 

7. Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli: 

 

• Indywidualnych: nauka przedsiębiorczości, tworzenie własnego mini 

przedsiębiorstwa, tworzenie książki kucharskiej z tradycyjnymi potrawami swojego 

kraju . 

• Społecznych: odpowiedzialność, solidarność, akceptacja i tolerancja w stosunku do 

innych 

• Podniesienie umiejętności językowych 

• Opanowanie umiejętności adaptacji i zmiany podejścia pedagogicznego 

• Rozwijanie gotowości do dzielenia się doświadczeniami z europejskimi kolegami 

• Otwartości na Europę 

Cele te, realizowane poprzez współpracę młodzieży nad projektem, będą wpływały na 

świadomość uczestników projektu i zachęcały ich do prowadzenia własnego 

przedsiębiorstwa w miejscu zamieszkania. 

8. Partnerami Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie są szkoły z 

Hiszpanii, Włoch, Portugalii i Bułgarii. 

9. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich. 

10. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty 

zakupu biletów lotniczych oraz ubezpieczenia. Uczniowie są zakwaterowani i 

goszczeni w rodzinach uczniów ze szkół partnerskich. Wydatki własne pokrywają 

uczestnicy wyjazdu. 

11. W wizytach zagranicznych może uczestniczyć tylko niewielka liczba uczniów, 

dlatego udział w wyjazdach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów 

wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu. 

 



§ 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu 
1. Rekrutacja prowadzona będzie od 16 do 23 października 2018 r. przez Zespół 

Projektowy Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Józefa Bigusa w Baninie. 

2. W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą: 

– p. Ewa Kosznic 

Koordynator projektu – p. Lidia Len 

– p. Katarzyna Winklas 

3. W działaniach projektowych może brać udział cała społeczność szkolna. 

4. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie: 

 

uczniów w Polsce, 

ngielskiego oraz 

wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem, 

 

 

pierwszeństwo do udziału w projekcie mają uczniowie, którzy wcześniej nie brali 

udziału w wymianie młodzieży. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria 

wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych 

osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu – ZAŁĄCZNIK 1, a także 

zgodę na przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej w swoim domu – ZAŁĄCZNIK  2 

6. Zgoda na udział w projekcie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na 

wykorzystanie wizerunku ucznia oraz publikację jego wytworów. 

7. Uczeń składa powyższą deklarację oraz wydrukowany i podpisany regulamin 

udziału w projekcie w sekretariacie szkoły. 

8. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości. 

 

§ 4. Uczniowski Komitet Projektowy 
W skład UKP wchodzą uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie. Wybór do 

UKP nie jest równoznaczny z kwalifikacją do mobilności zagranicznej. 

Do zadań uczniów będących członkami UKP należy: 

1. Obowiązkowy udział w zajęciach projektowych prowadzonych przez koordynatora 

2. Wspólne z opiekunami omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji 

projektu, podział zadań w zespole. 

3. Obowiązkowe podejmowanie działań objętych projektem. 

4. Promowanie działań projektowych wśród społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej. 

5. Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich 

publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu. 

6. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją 

zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli 

koordynatorów. 



§5 Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 
Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie lub w UKP, gdy: 

1. Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora. 

2. Rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. 

 

§6 Skreślenie z listy uczestników projektu 
1. W razie nie wywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań projektu, 

koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu. 

2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów 

rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

§7 Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności (międzynarodowych 

krótkoterminowych wyjazdów do szkół partnerskich) 
1. Rekrutacji dokonuje Zespół Projektowy. 

2. Ogólną liczbę uczestników biorących udział w wyjeździe do danego kraju ustala 

kraj przyjmujący. 

3. Wszyscy uczniowie biorący udział w wyjazdach zagranicznych uczestniczą na tych 

samych zasadach, które zostały zawarte w regulaminie. 

4. W rekrutacji do wyjazdów biorą udział uczniowie klas V, VI i VII. 

5. Do wyjazdów brani są pod uwagę uczniowie spełniający następujące kryteria: 

 

a) brak przeciwwskazań medycznych i stan zdrowia pozwalający na odbycie podróży 

różnymi środkami lokomocji, w tym samolotem, oraz na pobyt u rodziny goszczącej 

ze szkoły partnerskiej 

b) aktywny udział w pracach projektowych 

c) co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania na semestr i koniec roku szkolnego 

d) ocena semestralna i roczna z języka angielskiego co najmniej bardzo dobra 

e) predyspozycje społeczne ucznia: otwartość, komunikatywność, łatwość 

nawiązywania kontaktów z rówieśnikami 

f) aktywny udział w życiu kulturalno- społecznym szkoły i zaangażowanie w jej 

działalność 

6. W przypadku, gdy liczba uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu przekroczy ilość 

dostępnych miejsc, wówczas Zespół Projektowy weźmie pod uwagę kolejność 

złożonego kompletu dokumentów (decyduje data stempla określającego wpływ do 

sekretariatu) 

7. Uczniowie mogą uczestniczyć w mobilności zagranicznej tylko jeden raz 

8. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 

się do wyjazdu zagranicznego. 

 

§8 Zasady uczestnictwa w mobilnościach 
1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych. ZAŁĄCZNIK 3 

2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest 

dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych 

osobowych) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany. 



Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej i posiadanie karty 

EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). 

3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi 

uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji 

związanych z podróżą i pobytem za granicą. 

4. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód osobisty. 

5. 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. 

6. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego. 

7. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o 

dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną 

kulturę, religię czy przekonania. 

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty 

wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. 

9. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników 

pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na 

wyjazd. 

10. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu oraz 

przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania 

11. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany 

(odpowiedni ubiór, obuwie, dokumenty itp.). 

12. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad uczniami sprawuje 

uczestniczący w mobilności nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły. 

13. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń kierownika 

wyjazdu i opiekunów. 

14. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy 

dnia. 

15. W przypadku niepodporządkowania się lub złamania niniejszego regulaminu 

nastąpi wykluczenie ucznia z dalszego udziału w projekcie, obniżenie oceny z 

zachowania oraz zastosowanie kar przewidzianych w statucie szkoły. 

16. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność 

finansową ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. 

 

§9 Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Zespół 

Projektowy. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i obowiązuje przez cały okres 

trwania projektu. 

3. Regulamin jest dostępny u dyrektora szkoły, koordynatora projektu oraz na stronie 

internetowej szkoły. 


