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Program 

Erasmus+ - partnerstwa strategiczne 2019  

współpraca na rzecz innowacji – wymiana dobrych praktyk 

„Household withouth chemicals” – „Gospodarstwo domowe bez chemii” 
 

Regulamin uczestnictwa w projekcie i wyjazdach zagranicznych w ramach projektu. 
 

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie 

01 września 2019 r. – 31 sierpnia 2022 r. 
 

§ 1 Udział w projekcie 
 

W projekcie biorą udział uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II  

w Lublinie. 

1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy: 

a) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, 

podział zadań w zespole; 

b) zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem; 

c) rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających z prac przydzielonych  

w harmonogramie; 

d) współpraca z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego; 

e) przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu (zespół opracowuje go uwzględniając specyfikę 

projektu); 

f) propagowanie działań projektowych w środowisku lokalnym w trakcie jego trwania. 

2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu  

w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli. 

3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

a) uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował; 

b) wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu 

zadowolenia i innych dokumentów projektowych; 

c) wyrażania zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby 

realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi).  

4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są uczniowie. Nauczyciel pełni jedynie funkcje 

doradcze i kontrolne pracy uczniów.  
 

§ 2  Udział w wyjazdach zagranicznych 
 

1. W ramach realizacji projektu „Household withouth chemicals” – „Gospodarstwo domowe bez 

chemii” przewidziane są wyjazdy uczniów do szkól partnerskich (Hiszpania, Grecja, Turcja, 

Rumunia) oraz wizyta nauczycieli i uczniów ze szkół partnerskich w naszej szkole. 

2. Ze względu na niewielką liczbę uczniów, którzy mogą uczestniczyć w tych wyjazdach, są one 

traktowane jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację 

projektu.  

3. Uczniowie kwaterowani są w host families, czyli u rodzin uczniów szkół partnerskich (rodzina 

goszcząca zapewnia wyżywienie, nocleg itp.). Uczniowie mogą też być kwaterowani w innych 
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miejscach noclegowych, np. hotel, internat, hostel, wówczas koszty zakwaterowania i wyżywienia 

pokrywane są z funduszy projektowych.  

4. Koszty podróży do kraju goszczącego i z powrotem, ubezpieczenie na czas pobytu uczniów oraz 

wycieczki objęte programem pobytu w kraju goszczącym finansowane są z funduszy projektowych. 

Wszelkie inne koszty, np. kieszonkowe, uczeń ponosi we własnym zakresie.  

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

wyjeżdżający z uczniami.  

6. Polscy uczniowie przyjmujący gości z zagranicy biorą udział we wszystkich aktywnościach 

projektowych (wycieczki, zajęcia projektowe w szkole) przewidzianych w naszym kraju.  
 

§ 3 Kryteria kwalifikacji uczniów do udziału w projekcie  

oraz do wyjazdów w ramach projektu 
 

1. Podczas kwalifikacji uczniów do udziału w projekcie i do wyjazdów pod uwagę brana będzie: 

a) chęć udziału w projekcie; 

b) gotowość do systematycznej pracy przy jego realizacji; 

c) wzorowe i bardzo dobre zachowanie oraz bardzo dobre wyniki w nauce; 

d) stopień znajomości języka angielskiego; 

e) deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy; 

f) szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu  

za granicą, np. komunikatywność;  

g) obecność na spotkaniach dotyczących projektu; 

h) aktywny udział w pracach projektowych; 

i) przestrzeganie terminu realizacji zadań.  

2. Rekrutacja na wyjazdy przeprowadzana jest w klasach VI, uczniowie obecnej klasy V kwalifikowani 

będą do udziału w międzynarodowych spotkaniach od wiosny 2020 r.  

3. Wyboru uczniów do wyjazdu do poszczególnych krajów dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się 

co najmniej z 3 osób: dyrektora szkoły, koordynatora projektu oraz jednego z nauczycieli, który jest 

zaangażowany w wykonanie zadań projektowych.  

4. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy liczbę uczestników mogących wziąć udział  

w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa. 

5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu odpowiednio wcześnie zgłosi rezygnację i nie spowoduje 

to skutków finansowych, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej. 

6. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej, zrezygnuje z tego wyjazdu w okresie, 

gdy będą dopełnione formalności (rezerwacja, lub kupiony bilet lotniczy) rodzic/opiekun prawny 

zobowiązany jest do poniesienia zaistniałych kosztów. 

7. Najpóźniej na 5 tygodni przed planowaną wizytą będzie podawana lista wyjeżdżających uczniów.  

8. W razie odmowy zadeklarowanego wcześniej przyjęcia gościa z zagranicy rodzic/opiekun prawny 

ucznia poniesie wszelkie koszty związane z pobytem tego gościa (zakwaterowanie, wyżywienie itp.). 

9. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora 

projektu.  

10. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych. 
 

§ 4 Zasady uczestnictwa w wyjazdach (mobilności) 
 

1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.  
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2. Uczeń, w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora, zobowiązany jest dostarczyć 

komplet dokumentów (zgoda rodziców na wyjazd, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta 

informacyjna, itp.) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany.  

3. Każdy uczestnik wyjazdu musi być odpowiednio przygotowany (odpowiedni ubiór, obuwie, 

dokumenty itp.). 

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

i opiekunów, w tym stałego kontaktu elektronicznego/telefonicznego.  

5. Każdy uczestnik wyjazdu podlega następującym zakazom: 

a) zakaz samodzielnego oddalania się od grupy; 

b) zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci. 

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

7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych, kodeksu ruchu drogowego, 

itp. 

8. Uczestnicy wyjazdu zobowiązują się: 

a) kulturalnie zachowywać się; 

b) dbać o dobre imię szkoły i kraju; 

c) nie naruszać godności partnerów reprezentujących inna kulturę, religię czy przekonania. 

9. W przypadku złamania reguł (ustęp 5 – 8), uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału  

w projekcie, jego ocena z zachowania zostanie obniżona oraz zostaną zastosowane kary przewidziane 

w Statucie szkoły. 

10. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/prawni 

opiekunowie.  

11. Każdy uczestnik wyjazdu odpowiada za swoje wartościowe rzeczy. 

12. Uczestnicy wyjazdu podlegają Regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu 

zakończenia wyjazdu przez koordynatora.  
 

§ 5 Postanowienia końcowe 
 

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany 

postanowień powyższego Regulaminu.  

2. Treść Regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin, 01 września 2019 r. 


