
 

 

PROGRAM ERASMUS+  

AKCJA KA229 

 
 

REGULAMIN  

UDZIAŁU UCZNIÓW W PROJEKCIE  

 

„Tożsamość regionu – wczoraj, dziś i jutro” 

 
          Celem projektu jest zwiększenie umiejętności cyfrowych, wykorzystanie narzędzi ICT  

w procesie nauczania i uczenia się, doskonalenie umiejętności językowych uczniów poprzez 

realizację zadań oraz współpracę z innymi uczestnikami projektu, doskonalenie umiejętności 

społecznych, prezentacji, komunikacji, współpracy w grupie, organizacji pracy, zarządzania 

czasem. Rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w sferze dydaktycznej, organizacyjnej, 

cyfrowej i językowej, poszerzenie metod nauczania, zastosowanie nabytych doświadczeń  

i dobrych praktyk w codziennej pracy szkół. 

         Podejmowane działania dotyczą opracowywania materiałów  dotyczących regionu i tożsamości 

regionalnej. Współpracy szkół w zakresie poznawania przeszłości regionu, teraźniejszości oraz 

planowania przyszłości. Wykonywane i prezentowane  różnych formach.  

 

Projekt zakłada mobilności zagraniczne uczniów do krajów partnerskich. 

 

1. Udział ucznia w projekcie polega na uczestnictwie w dowolnej liczbie działań związanych  

z realizacją celów projektu. 

2. Każdy uczeń może zgłosić chęć udziału w projekcie. O liczbie uczniów biorących udział  

w projekcie decydują: specyfika podejmowanych działań oraz kompetencje uczniów 

niezbędne do wykonywania zadań. 

3. Udział uczniów w projekcie jest dobrowolny. 

4. Decyzję w sprawie udziału ucznia w projekcie podejmuje zespół projektowy po ewentualnym 

zasięgnięciu opinii innych nauczycieli. 

5. Pracę w ramach projektu uczniowie wykonują głównie w czasie wolnym od zajęć szkolnych. 

Niektóre zadania projektowe mogą być realizowane na zajęciach lekcyjnych. W tym 

przypadku w działania projektowe zaangażowani są wszyscy uczniowie biorący udział 

w zajęciach, a zgoda rodziców nie jest wymagana. 

6. Uczniowie wykonują zadania związane z projektem pracując grupowo lub indywidualnie, 

zazwyczaj pod nadzorem nauczyciela, a w wyjątkowych sytuacjach samodzielnie. 

 
          



 
MOBILNOŚCI ZAGRANICZNE  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. W ramach realizacji projektu przewiduje się mobilności zagraniczne do szkół 

partnerskich. 

2.  Pierwszeństwo w wyjeździe mają uczniowie szczególnie zaangażowani w realizację 

zadań projektowych.  

3. Wyjazdy są opłacone z otrzymanego dofinansowania ze środków UE Erasmus+ Ka229 

(zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie, udział w zajęciach tematycznych, biletów do 

muzeów, itp.), pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia. Uczeń zobowiązany jest 

jednak posiadać kieszonkowe na drobne wydatki niepokrywane z grantu, w kwocie 

określonej każdorazowo przez koordynatora i podanej do wiadomości przed wyjazdem. 

4. Do udziału w projekcie zachęcani będą uczniowie z mniejszymi szansami na tle 

ekonomicznym oraz z trudnościami w uczeniu się.  

5. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad młodzieżą sprawują 

nauczyciele uczestniczący w realizacji projektu,  odpowiedzialni za zadania tematycznie 

związane z działaniami planowanymi na wyjeździe.  

 

REKRUTACJA UCZNIÓW NA WYJAZDY ZAGRANICZNE 

 

1. Przy kwalifikacji na wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria:  

a. liczba, jakość i tematyka wykonywanych w trakcie Projektu zadań,  

b. terminowość realizacji zadań projektowych,  

c. punkty zgromadzone za aktywność i zaangażowanie w realizację zadań 

projektowych (skala punktów za każde zadanie 1-5). 

W razie trudności z wyłonieniem uczestników na podstawie powyższych kryteriów, 

dodatkowo mogą zostać uwzględnione:  

d. stopień znajomości języka angielskiego, 

e. kompetencje informatyczne, 

f. zachowanie, 

g. komunikatywność. 

2. Przed każdym wyjazdem zespół projektowy, który dokonuje rekrutacji uczniów biorących 

udział w wyjeździe. Informację o wynikach przekazuje do Dyrektora szkoły. W razie 

sytuacji spornych wychowawcy oraz nauczyciele języka angielskiego uczniów poproszeni 

zostaną o opinię. 

 

3. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość uczniów, którzy mogą wziąć udział  

w wyjeździe, utworzona zostanie grupa rezerwowa.  

4. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału w wyjeździe 

zostanie zaproszony uczeń z listy rezerwowej.  

5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego 

wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów 

wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie 

rezerwacji, zakup nowego ubezpieczenia itp.).  



 

ZASADY UCZESTNICTWA W MOBILNOŚCIACH ZAGRANICZNYCH 

 

1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów 

prawnych.  

2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest 

dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy 

medycznej, karta informacyjna, itp.) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się                    

z regulaminem wyjazdu. Wzór oświadczenia rodziców stanowi Załącznik nr 1                         

do Regulaminu, wzór zgody na udział w projekcie stanowi Załącznik nr 2.  

3. Rodzice ucznia wraz z dzieckiem zobowiązani są do udziału w zebraniach 

informacyjnych: 

a. wstępnym -  na około trzy tygodnie przed wyjazdem, 

b. podsumowującym - na około tydzień po powrocie dziecka z wyjazdu. 

4. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni 

ubiór, obuwie, dokumenty itp.)  

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń kierownika 

wyjazdu oraz opiekunów.  

6. Uczniowie mogą być zakwaterowani w hotelach lub u rodzin goszczących. 

7. Uczniowie mogą realizować program różniący się od programu polskich opiekunów.       

W takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką pracowników szkoły goszczącej  

i zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać  ich poleceń. 
 

8. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:  

a. samodzielnego – bez zgody kierownika wyjazdu - oddalania się od grupy,  

b. kąpieli i używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu,  

c. spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci,  

d. palenia papierosów, 

e. niszczenia, dewastowania mienia.  

9. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej 

obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym     

na nocleg.  

10. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia. 

 

11. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.  

12. 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.  

13. W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu nastąpi wykluczenia ucznia   

z dalszego udziału w wyjeździe (uczeń pełnoletni wraca z wyjazdu na swój własny koszt, 

uczeń niepełnoletni jest odbierany przez rodziców/opiekunów prawnych na ich koszt) 

oraz w Projekcie, obniżenie oceny z zachowania oraz zastosowanie kar przewidzianych     

w Statucie Szkoły.  



14. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową 

ponoszą rodzice.  

15. Postanowienia Regulaminu dotyczące zachowania uczestników obowiązują od momentu 

zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.  

16. Za zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia                

i zakończenia wyjazdu a domem odpowiadają rodzice. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu                     

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.  

 

2. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji 

szkoły, koordynatora i co najmniej trzech nauczycieli realizujących projekt. Odwołanie 

należy zgłosić do koordynatora projektu w momencie wystąpienia sporu lub najpóźniej  

na tydzień po zaistniałym fakcie spornym. 

3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna u Dyrektora szkoły, koordynatora Projektu,  oraz 

na stronie internetowej szkoły www.liceum.webd.pl  w zakładce Erasmus+  KA 229 

2019-2021 „ Tożsamość regionu – wczoraj, dziś i jutro” 
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