
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ERASMUS + 

„Democracy begins at home”  

realizowanym przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kluczach 

od 01.09.2020r. do 30.08.2023r. 
 

Informacje o projekcie 

 

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach w okresie od 01.09.2020 

do 30.08.2023 we współpracy ze szkołami partnerskimi w Grecji, Włoch, Portugalii i Turcji. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu 

partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół programu Erasmus + 

 

Cele projektu 

 

 Wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie wartości demokratycznych w środowisku 

lokalnym, kraju i Europie, 

 Zwiększenie świadomości uczniów dotyczących różnic społecznych we współczesnym 

społeczeństwie, 

 Ułatwienie zrozumienia pojęć „tolerancja” i „wzajemne zrozumienie” na poziomie osobistym 

oraz w kontekście europejskim, 

 Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz umiejętności 

konstruktywnej dyskusji, 

 Stworzenie podstaw do współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi w społeczności 

lokalnej, 

 Rozwianie umiejętności pracy w grupie, prezentacji i autoprezentacji, 

 Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczniów w języku angielskim, 

 Zwiększenie poczucia przynależności do społeczności UE. 

 

 

Uczestnik, który wyraża chęć uczestnictwa w projekcie musi być uczniem klasy VII – VIII. Ucznia 

powinna cechować: 

- motywacja do udziału w projekcie, 

- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 

- udział  w realizacji zadań projektowych ( głównie na zajęciach dodatkowych).  

 

 

Zadania uczestników projektu 

 

1.Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy: 

 

 Wspólne omówienie zasad współpracy, podział zadań w zespole, 

 Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem, 

 Rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków, 

 Współpraca z opiekunami projektu oraz uczniami wchodzącymi w skład grupy projektowej, 

 Promowanie działań projektowych, 

 Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu oraz jego prezentacja po jego zakończeniu. 



 

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

projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczyciela koordynującego lub innych 

nauczycieli. 

 

3.Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie. 

 

4.Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco 

naruszających postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

 

Kryteria wyboru uczniów na wyjazdy mobilne do szkół partnerskich 

 

1.Rekrutacja rozpoczyna się z dniem ustalenia mobilności uczniów. W skład Komisji Rekrutacyjnej 

wchodzą: 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach – p. Marta Dziura 

 Szkolny koordynator projektu-  p. Aneta Miszczyńska 

 Nauczyciel – p. Mariola Wrońska 

 

 

2. Przyjmuje się zasadę równości płci; w wyjeździe bierze udział 50 % dziewcząt i 50% chłopców.  

 

3.Przyjmuje się zasadę, zgodnie z którą uczeń może brać udział w wyjeździe tylko jeden raz. Zastrzega 

się jednak możliwość ponownego wyboru ucznia w sytuacji, w której nie można wskazać innych 

uczniów gwarantujących pełną realizację celów zaplanowanych krótkoterminowych wymian grup 

uczniów.  

 

Kryteria wyboru uczestników wyjazdu 

 

Wymagania minimalne:  

1.Wysokie kompetencje językowe – średnia ocena z języka angielskiego min. 4,0, komunikatywny 

stopień znajomości języka angielskiego, 

2.Aktywny udział w zajęciach innowacyjnych z języka angielskiego - uczeń uczestniczy w zajęciach 

dodatkowych oraz aktywnie bierze w nich udział – opinia nauczyciela prowadzącego zajęcia. Ocena 

min. 4,0 z zajęć innowacyjnych z j. angielskiego, 

3.Osiągnięcia uczniów, angażowanie się w życie szkoły, udział w konkursach oraz reprezentowanie 

szkoły na zewnątrz – min. dobre wyniki w nauce, udział w konkursach językowych, realizacja zadań 

projektowych, 

4.Uczeń/uczennica klasy 8 lub 7. 

 

Wymagania dodatkowe: 

 Bardzo dobre zachowanie, 

 Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu 

za granicą, np. umiejętność współpracy i pracy w grupie, autoprezentacji, 

 Aktywny udział w realizacji poszczególnych zadań projektowych, 

 Terminowość realizacji przydzielonych zadań, 

 Brak przeciwwskazań medycznych. 

 



Wyboru uczniów do mobilności dokonuje Komisji Rekrutacyjnej. 

 Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć 

udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa, 

 W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych 

powyżej kryteriów, Komisja Rekrutacyjna dokonuje ostatecznego wyboru, 

 Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany 

uczeń z listy rezerwowej, 

 Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez szkolnego koordynatora 

projektu. 

 

Zasady uczestnictwa w mobilnościach 

 

 Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają zgodę na wyjazd, 

 Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na 

udzielenie pomocy medycznej, kontakt telefoniczny z uczniem i jego rodzicami/opiekunami 

prawnymi itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia 

zapoznania się z regulaminem wycieczek szkolnym, 

 Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów 

wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i 

pobytem za granicą, 

 Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora 

projektu i opiekunów w trakcie wyjazdów zagranicznych w tym stałego kontaktu 

telefonicznego, 

 Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom: 

· Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy, 

· Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci, 

 Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia, 

 Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych itp. 

 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, 

 W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w 

projekcie, jego ocena zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary 

przewidziane w statucie szkoły, 

 Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą 

rodzice/opiekunowie prawni, 

 Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do 

momentu zakończenia wyjazdu, 

 Dodatkowe, własne wydatki uczestnicy wyjazdu pokrywają samodzielnie. 

 

Postanowienia końcowe 

 Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w 

przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego, 

 Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej, 

 Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u koordynatora. 


