Projekt „For the World going green: let the children act”
realizowany przez Zespół Szkół w Kraczkowej
1.09.2015- 31.08.2017

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE I WYJAZDACH (MOBILNOŚCIACH)
CELE PROJEKTU:
- rozwój podstawowych kompetencji uczniów przy użyciu innowacyjnych metod,
- promowanie edukacji ekologicznej i przedsiębiorczości uczniów,
- współpraca uczniów z ich rówieśnikami z innych krajów europejskich,
- rozwijanie umiejętności językowych (komunikacji społecznej).
UDZIAŁ W PROJEKCIE:
Udział w projekcie jest dobrowolny, mogą w nim uczestniczyć uczniowie klas 1- 6 SP Zespołu
Szkół w Kraczkowej.
1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:
a) omówienie z koordynatorem zasad współpracy przy realizacji projektu i podział zadań
w zespole,
b) zespołowe/wspólne podejmowanie działań objętych projektem,
c) rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających z prac przydzielonych
w harmonogramie,
d) współpraca z koordynatorem, nauczycielami uczestniczącymi w projekcie i uczniami
wchodzącymi w skład zespołu projektowego.
2. Uczniowie korzystają z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu
w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką koordynatora lub innych nauczycieli z zespołu
projektowego.
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są uczniowie i nauczyciele.
KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZNIÓW DO MOBILNOŚCI NA SPOTKANIA
Z PARTNERAMI W RAMACH PROJEKTU ERASMUS +
1. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu:
a) obecność na spotkaniach,
b) aktywny udział w pracach projektowych,

c) przestrzeganie terminu realizacji zadań.
2. Wzorowe/bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce.
3. Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego (ocena z przedmiotu, rozmowa
z nauczycielami języka angielskiego, test kwalifikacyjny).
4. Deklaracja przyjęcia przez rodzinę ucznia gościa (ucznia) z zagranicy.
5. Osobiste predyspozycje przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np.
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, kreatywność.
6. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się z 4 osób:
z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora, jednego z nauczycieli, który jest zaangażowany
w wykonanie danego zadania oraz członka Rady Rodziców.
7. Jeżeli liczba uczniów chętnych do danego wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących
wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.
8. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany
uczeń z listy rezerwowej.
9. 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.
10. W razie nieuzasadnionej odmowy przyjęcia gościa/ucznia z zagranicy rodzic/ opiekun prawny
ucznia poniesie wszelkie koszty związane z pobytem tego gościa (zakwaterowanie, wyżywienie,
komunikacja, wycieczki itp.).
11. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły
i koordynatora projektu.
12. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych
lub od nich niezależnych.
ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW Z ZAGRANICY W DOMU UCZESTNIKA
MOBILNOŚCI

1. Podczas pobytu ucznia z zagranicy w domu ucznia polskiego, rodzice danego ucznia
zobowiązani są do zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia i transportu do szkoły osoby
przyjmowanej.
2. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia osobie przyjmowanej atmosfery bezpieczeństwa i
spokoju (reagować w przypadku choroby, gorszego samopoczucia, straty telefonu, dokumentów)
3. Za pobyt osoby z zagranicy w domu ucznia odpowiadają rodzice/ opiekunowie prawni ucznia
przyjmującego.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH ZAGRANICZNYCH (MOBILNOŚCIACH)
1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest pisemna zgoda jego rodziców lub
opiekunów prawnych.
2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców/ opiekunów
prawnych, zgoda na udzielenie ewentualnej pomocy medycznej, karta informacyjna w formie
elektronicznej, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/
opiekunami prawnymi itp.) w terminie określonym przez szkołę oraz do pisemnego
potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa wyjeździe.
3. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże
się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia itp.
4. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń opiekunów.
5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnemu zakazowi samodzielnego oddalania się od grupy bez
zgody opiekuna.
6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.
7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych, kodeksu ruchu
drogowego i itp.
8. Obowiązkiem każdego uczestnika jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły
i kraju, nienaruszanie godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy
przekonania.
9. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału
w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary
przewidziane w statucie szkoły.
10. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody w domu, który go gości, to odpowiedzialność
finansową poniosą jego rodzice/ opiekunowie prawni.
11. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do czasu
zakończenia wyjazdu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Dyrektor ma prawo zmiany
postanowień powyższego regulaminu.

2.

W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji
składającej się z Dyrekcji szkoły, koordynatora, jednego z nauczycieli biorących udział
w realizacji projektu oraz członka Rady Rodziców.

3.

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

