
Regulamin udziału w projekcie Erasmus+ 
„Science in seasons and seasonal treasures in Europe” 

 

 

Informacje wstępne 

1. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. O.Kolberga w Ciechocinie w 
okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.  

2. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.  
3. Projekt integruje nauki przyrodnicze oraz naukę języka z zagadnieniami kulturowymi. 
4. Główne cele projektu to: 

- zachęcenie młodych ludzi do uczenia się przedmiotów ścisłych i osiągnięcia wyższego 
wykształcenia, 
- podnoszenie kompetencji językowych, 
- kształtowanie postawy szacunku wobec dorobku kulturowego. 

5. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli z pięciu szkół partnerskich. 
Koordynatorem projektu jest szkoła turecka, a partnerami są: SP Ciechocin, Hiszpania,  
Włochy oraz Chorwacja. 

6. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim 
zainteresowanym uczniom oraz ich rodzicom, bieżące informacje będą zamieszczane 
na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w obu budynkach szkoły. 

 

Obowiązki i uprawnienia uczestników projektu  

1. Uczestnik zobowiązuje się do:  

 regularnego uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez koordynatora 
oraz  nauczycieli realizujących zajęcia w ramach projektu, 

 terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań, 

 tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych 
działań przewidzianych w projekcie,  

 promowania projektu wśród społeczności szkolnej,  

 doskonalenia znajomości języka angielskiego,  

 godnego wypełniania obowiązków ucznia-reprezentanta szkoły na forum 
międzynarodowym, dbania o dobre imię szkoły, 

 podporządkowywania się poleceniom nauczycieli.  
2. Uczestnicy uprawnieni są do: 

 możliwości rozwoju umiejętności językowych, 

 udziału w wycieczkach edukacyjnych oraz zajęciach dodatkowych, 

 poznawania tradycji, kultur krajów biorących udział w projekcie, 

 udziału w wyjazdach do szkół partnerskich na zasadach określonych  w niniejszym 
Regulaminie. 
 
 

 



Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w wymianie 
międzynarodowej  oraz przyjmowania gości zagranicznych 

 
1. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów: 

 co najmniej dobra ocena z języka angielskiego lub rekomendacja nauczyciela 
przedmiotu, 

 co najmniej dobra ocena z zachowania lub rekomendacja wychowawcy klasy, 

 zaangażowanie w działania w ramach realizacji projektu, 

 zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie przez cały okres jego realizacji, 

 szeroko pojęte predyspozycje osobiste, jakie będą przydatne podczas zajęć 
w trakcie pobytu za granicą (np. umiejętność nawiązywania kontaktów), 

 deklaracja przyjęcia gościa  z zagranicy, 

 dobry stan zdrowia, potwierdzony przez rodziców / opiekunów. 
2. Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy nie jest jedynym kryterium i nie jest 

równoznaczna z kwalifikacją do udziału w wymianie międzynarodowej. 
3. Rekrutacji uczniów dokonuje komisja, w której skład wchodzą nauczyciele będący 

członkami Zespołu Erasmusa. 
4. Lista uczestników projektu oraz uczniów zakwalifikowanych na poszczególne wyjazdy 

zostaje każdorazowo podana do publicznej wiadomości. 
5. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy liczbę uczestników mogących 

wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa. 
6. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według 

określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie. 
7. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie 

wybrany uczeń z listy rezerwowej. 
8. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego koszty wynikające z tej 

rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi 
rodzic/opiekun prawny ucznia. 

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

Zasady uczestnictwa w wyjazdach 

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

2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (dowód 
osobisty/paszport, 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 uczestnictwa w wyjeździe. 

3. Uczestnicy zobowiązani są do właściwego przygotowania się do wyjazdu 
(odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.) 

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

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



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

7. 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. 

8. 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. 

9. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową ponoszą 
rodzice/opiekunowie prawni. 

10. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do 
momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora. 

Postanowienia końcowe 

1. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych 
lub od nich niezależnych.  

1. W przypadkach spornych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego 
regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona 
z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela 
biorącego udział w realizacji projektu. 

2. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie 
internetowej szkoły. 

 

 

 

 …………………………………      …………….……………………. 

Koordynator projektu                                                                                      Dyrektor szkoły  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


