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Regulamin projektu ERASMUS + KA2 
oraz wyjazdów uczniów - mobilności. 

 
I INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 r. do 30 sierpnia 2020 r. 
2. Uczestnikami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach . 
3. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest  współfinansowany                  

w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. 
4. Główne cele projektu to: 

a) promocja odpowiedzialności społecznej i kształtowanie prawidłowej postawy 
wobec środowiska jako kulturowego, artystycznego oraz przyrodniczego 
dziedzictwa, 

b) wspieranie uczniowską ciekawość i twórczość, 
c) promocja  innowacyjnych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska, 
d) wzmacnianie profesjonalnego rozwoju nauczycieli poprzez wdrażanie 

innowacyjnych metod nauczania z wykorzystaniem różnych dziedzin nauki, 
e) wzmacnianie jakości i europejskiego aspektu rozwoju nauczycieli, 
f) zachęcanie uczniów i nauczycieli do wzajemnej komunikacji i współpracy 

międzynarodowej. 
5. Projekt zakłada współpracę między następującymi krajami: Turcją (koordynator), 

Bułgarią, Cyprem, Grecją i Rumunią.  
6. Jedną z form realizacji projektów są wyjazdy zagraniczne, podczas których 

uczniowie mieszkają w domach rodzinnych partnerów lub w hotelach. 
7. Językiem roboczym projektu jest język angielski. 

 
II  Kryteria wyboru uczniów do projektu. 
 O składzie grupy projektowej decyduje koordynator projektu z innymi nauczycielami 
oraz dyrektor szkoły. Uczniowie muszą wywiązywać się z powierzonych zadań                                   
w wyznaczonym terminie. Przynależność do grupy projektowej wiąże się ze staraniami, 
zaangażowaniem i pracą uczniów na rzecz osiągania celów projektu. Do grupy projektowej 
należeć mogą uczniowie, pragnący rozwijać swoje umiejętności językowe, informatyczne 
oraz chcący rozwijać wiedzę na temat krajów partnerskich. 
. 
III Informacja o zgodzie rodziców na udział w projekcie.  
Rodzice uczniów zaangażowanych w projekt wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka            
w projekcie. 
Załącznik nr 1:  
Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) w sprawie zgody na udział dziecka                      
w projekcie programu Erasmus+ "przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie 
wizerunku i twórczości przez szkołę macierzystą, szkoły partnerskie i / lub ich Narodowe 
Agencje. 
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IV Czas i formy realizacji. 
Projekt realizowany jest w formie: zajęć szkolnych,  zajęć pozalekcyjnych oraz 
indywidualnie przez uczniów.  W ramach wielostronnego projektu partnerskiego odbywać 
się będą doraźne zajęcia klubu „Erasmus+”, prowadzone przez koordynatora projektu - 
panią Agnieszkę Szczęsną, nauczycielki j. angielskiego: panią Aldonę Pawłowską  i panią 
Małgorzatę Wojciechowską. Pozostali nauczyciele zaangażowani w projekt będą również 
organizować doraźne zajęcia, w miarę potrzeb, w celu realizacji zadań projektowych. 
Dopuszcza się komunikację e-mailową z opiekunami celem realizacji zadań                                 
(np. przesyłanie prezentacji). 
  
V  Zasady przyjmowania uczniów z zagranicy w domach. 
 Rodzice (prawni opiekunowie), którzy wyrażają chęć i gotowość przyjęcia dziecka                                 
z zagranicy, zobowiązują się, w tym pisemnie, do zapewnienia uczniowi nieodpłatnej opieki 
oraz niezbędnych warunków pobytu, w szczególności: 
- samodzielnego miejsca do spania, 
- wyżywienia, 
- odbioru ucznia ze wskazanego przez koordynatora miejsca i jego odwozu na miejsce 
zbiórki, 
- kontaktu z koordynatorem w wszelkich niepokojących sytuacjach związanych z jego 
pobytem. 
Przed wizytą roboczą w Polsce koordynator organizuje spotkanie z rodzicami rodzin 
goszczących w celu przekazania niezbędnych informacji związanych z ich obowiązkami 
względem ucznia-gościa ze szkół partnerskich. 
 
Załącznik nr 2: Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przyjmujących 
ucznia ze szkoły partnerskiej. 
 
VI  Zasady rekrutacji uczestników na wyjazdy zagraniczne. 
 
1. Uczestnicy wyjazdu zagranicznego rekrutowani są spośród uczniów klas IV                     

Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka                      
w Tychach, co oznacza, że w wyjazdach uczestniczyć mogą uczniowie 10-11 letni. 

2. Uczestnictwo w wyjazdach jest dla uczestnika nieodpłatne. Koszty podróży oraz pobytu          
w kraju partnerskim finansowane są ze środków przyznanych przez Unię Europejską 

3. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 
a) koordynator projektu 
b) 2- 3 przedstawicieli zespołu nauczycieli ds. projektu. 

4. Chętni uczniowie, w terminie ustalonym przez komisję, zgłaszają swoją kandydaturę na 
zatwierdzonym przez komisję druku wraz ze zgodą obojga rodziców/prawnych 
opiekunów na wyjazd dziecka za granicę. Formularz będzie dostępny u szkolnego 
koordynatora – Agnieszki Szczęsnej. 

5. Do rekrutacji może przystąpić dziecko spełniające następujące wymagania: 
a) jest uczniem klasy IV Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach, 
b) 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,  

c) aktywnie, sumiennie i systematycznie uczestniczy w realizacji Programu 
Erasmus+,  

Przez aktywne uczestnictwo w programie rozumie się systematyczny udział                       
w zajęciach Klubu „Erasmus”, realizację miesięcznych zadań wyznaczonych przez 
koordynatora projektu i zawartych w projekcie „ We care about our planet” na lata 2018-
2020. 
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d) posiada umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie 
podstawowym – znajomość tę ocenia Komisja Rekrutacyjna w oparciu              
o pisemny test językowy oraz po przeprowadzonej wcześniej rozmowie 
kwalifikacyjnej w j. angielskim, 

e) ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra (lub punkty zdobyte                   
z zachowania). 

 Nie może być żadnych zastrzeżeń do zachowania ucznia. 
f) stopień samodzielności ucznia – opinia wychowawcy (nauczycieli uczących   

w tej klasie). 
6. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać aktualny paszport 

(paszport z terminem ważności nie krótszym niż pół roku od dnia wyjazdu) lub dowód 
tymczasowy, kartę EKUZ(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).  . 

7. W przypadku większej liczby chętnych spełniających w/w kryteria oraz ich podobnego 
zaangażowania w działania projektowe i otrzymania takiej samej ilości punktów w teście 
językowym oraz rozmowie kwalifikacyjnej w j. angielskim, o możliwości odbycia 
mobilności decyduje Komisja Rekrutacyjna wraz z dyrektorem szkoły. 

8. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do 
wyjazdu. 

9. Ostateczna lista uczestników wyjazdu zatwierdzana jest przez dyrektora szkoły. 
10. Uczniowie w ramach projektu mają prawo do jednokrotnego wyjazdu zagranicznego. 
11.  W przypadku rezygnacji z wyjazdu, rodzice uczestnika pokrywają koszty poniesione 

przez szkołę (np. zmiana rezerwacji biletu lotniczego). W przypadku rezygnacji któregoś 
z uczniów zakwalifikowanych przez Komisję na wyjazd zagraniczny prawo wyjazdu 
nabywa uczeń z listy rezerwowej według kolejności. 

12. W czasie wyjazdu za granicę, uczniów obowiązuje regulaminy wycieczek szkolnych 
oraz wyjazdów zagranicznych. Oba te regulaminy obowiązują od momentu zbiórki przed 
wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora. 

Przed wyjazdem na wizytę roboczą koordynator organizuje spotkanie z rodzicami  w celu 
przekazania niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem uczniów za granicą. 

 
 

 
Załącznik nr 3: Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) w sprawie zagranicznego 
wyjazdu dziecka  w ramach programu Erasmus+ We care about our planet”  - zgoda na 
wyjazd dziecka. 
 
Zasady pobierania środków finansowych od rodziców: 
1. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku wyżywienia lub pokrycia kosztów na 
czas dotarcia przez niego do/z rodziny goszczącej (pierwszy dzień wyjazdu i ostatni dzień 
wyjazdu - w przypadku braku prowiantu od rodziny goszczącej).  
2.  Rodzice mogą dać swoim dzieciom „kieszonkowe” na wyjazd zagraniczny.  
3.  Jeżeli zaistnieje możliwość dodatkowego zwiedzania w czasie wyjazdu (bo uwarunkuje 
to lub pozwoli na to połączenie lotnicze, kolejowe lub inne), które nie jest wpisane w cele 
projektu, wówczas rodzice zobowiązują się do pokrycia kosztów zwiedzania, tj.  biletów 
wstępów, ewentualnego zakwaterowania, przejazdów czy wyżywienia. Każdorazowo 
powyższa możliwość będzie konsultowana z rodzicami uczniów wyjeżdżających za granicę. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany 

postanowień powyższego regulaminu.  
2. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły              

i koordynatora projektu. 
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3. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji 

złożonej z dyrektora szkoły, koordynatora i 1-2  nauczycieli biorących udział w realizacji 
projektu.  

4. 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.  

5. Regulamin jest dostępny u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły. 
 
 
 
 
 


