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Regulamin uczestnictwa w projekcie Erasmus +                                                                   

i wyjazdach zagranicznych 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu od 1 września 2018 roku  

do 31 sierpnia 2020 roku realizuje projekt edukacyjny Erasmus +  pt. „Empowering 

Mathematics Acquisition Through Handy Softwares” . 

2. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Łosieniu. 

3. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny, ponieważ realizowany jest ze środków 

Unii Europejskiej. Wyjazdy opłacane są z dofinansowania otrzymanego przez szkołę. 

Grant pokrywa koszty transportu, zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, wyżywienia, 

biletów wstępu. 

4. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami z Francji, Hiszpanii, Niemiec, 

Słowacji oraz Turcji. 

5. W ramach realizacji Projektu przewiduje się pięć wyjazdów do szkół partnerskich,                           

a także wizytę partnerów zagranicznych w Szkole Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Łosieniu. 

6. Zakwaterowanie podczas wyjazdu ma miejsce w domu ucznia w kraju partnerskim. 

7. Uczniowie SP w Łosieniu zakwalifikowani do wyjazdów zagranicznych zobowiązani są 

do przyjęcia na siedem dni ucznia ze szkoły partnerskiej w swoim domu podczas wizyty 

partnerów w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu (marzec 2020 

rok). 

8. Kierownikiem wycieczki jest koordynator Projektu. 

9. Językiem roboczym Projektu jest język angielski. 

 



ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

a) koordynator Projektu, 

b) Dyrektor szkoły, 

c) przedstawiciel nauczycieli uczestniczący w realizacji Projektu. 

2. Uczniowie zainteresowani udziałem w Projekcie zgłaszają swoją kandydaturę  

na zatwierdzonym przez Komisję Rekrutacyjną druku wraz ze zgodą obojga rodziców/ 

prawnych opiekunów na wyjazd dziecka za granicę. 

3. Przy kwalifikacji na wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria: 

a) frekwencja na zajęciach, 

b) jakość, terminowość oraz liczba realizowanych zadań, 

c) komunikatywność, otwartość, umiejętność współpracy w grupie, 

d) rzetelność, uczciwość, sumienność, 

e) zachowanie ucznia oraz kultura osobista, 

f) umiejętność porozumiewania się z innymi w języku angielskim. 

4. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową oraz rezerwową uczestników 

wyjazdu. 

5. Niemożność wyłonienia uczestników wyjazdu według określonych kryteriów zostanie 

rozstrzygnięta poprzez losowanie. 

6. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu zostanie zaproszony 

uczeń z listy rezerwowej. 

7. W przypadku rezygnacji ucznia z wyjazdu z błahego powodu, rodzic/prawny opiekun 

ponosi koszty wynikające z tej rezygnacji. 

 

 



ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH ZAGRANICZNYCH  

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

opiekunów.  

2. Uczeń w terminie określonym przez koordynatora wyjazdów zobowiązany jest 

dostarczyć komplet dokumentów: 

a) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych w sprawie zagranicznego wyjazdu 

dziecka w ramach programu „Erasmus+”, 

b) karta informacyjna, 

c) karta EKUZ, 

d) ksero paszportu, 

e) pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wymiany, 

f) inne, wymagane w toku realizacji Projektu.  

3. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani (stosowny ubiór                

i obuwie, dokumenty, walizka itp.). 

4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń kierownika 

wyjazdu i opiekunów. 

5. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje zakaz: 

a) samodzielnego – bez zgody kierownika wymiany – oddalania się od grupy, 

b) spożywania używek w jakiejkolwiek postaci. 

6. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej 

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

na nocleg. 

7. Wszystkich uczestników wjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia. 

8. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie mogą realizować program różniący się  

od programu polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką 

rodziców uczniów goszczących lub pracowników szkoły goszczącej. 



9. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, 

przeciwpożarowych oraz kodeksu ruchu drogowego. 

10. Uczestnicy wymiany mają obowiązek zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię 

szkoły oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię, 

przekonania. 

11. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest dbać o swój bagaż, pieniądze, przedmioty 

wartościowe. 

12. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/prawni 

opiekunowie. 

13. W przypadku niepodporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu nastąpi 

wykluczenie ucznia z dalszego udziału w Projekcie oraz zastosowanie kar zgodnych  

ze Statutem Szkoły. 

14. Regulamin obowiązuje od chwili jego podpisania do momentu powrotu pod szkołę                        

i zakończenia wyjazdu przez koordynatora. 

15. Uczestnictwo w Projekcie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na prezentację danych 

osobowych (w formie zdjęć, zestawień, opisów itp.) na stornach internetowych instytucji 

oraz dokumentacji związanej z Projektem. 

16. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły                    

i koordynatora Projektu. 

17. Koordynator Projektu ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu, gdy 

zaistnieją nieprzewidziane okoliczności. 

18. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018 poz. 

1055).  

 

 


