
REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE 

ERASMUS + 2019-2021 

„Find my echo in you” 

Szkoła Podstawowa nr 9 im. generała Józefa Wybickiego w Wejherowie 

§ 1. 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa oraz mobilności uczestników projektu 

„Find my echo in you”, który jest finansowany  przez Unię Europejską w ramach sektora 

edukacji szkolnej, partnerstwa strategicznego – współpraca szkół w programie Erasmus +.  

 

§ 2. 

Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 2019-10-01 do 2021-09-30. 

2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu 

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

3. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. generała Józefa 

Wybickiego w Wejherowie. 

4. W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów. 

5. Udział w projekcie jest dobrowolny. 

6. Projekt realizowany jest w formie różnych zajęć pozalekcyjnych, szkolnych oraz 

indywidualnie przez uczniów. 

7. Głównym celem projektu jest: 

 Zminimalizowanie postaw i zachowań, które wzmacniają dyskryminację w szkole 

 Zwiększenie poczucia empatii u nauczycieli, uczniów i rodziców 

 Przygotowanie środowiska klasowego, w którym uczniowie o różnych cechach mogą 

swobodnie wyrażać siebie 

 Przełamanie uprzedzeń uczniów wobec uczniów znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji 

 Poprawienie umiejętności społecznych i komunikacyjnych uczniów 

 Zaangażowanie rodziców w zajęcia oraz poprawa ich empatii i umiejętności 

komunikacyjnych 

 Podniesienie umiejętności językowych 

 Opanowanie umiejętności adaptacji i współpracy w grupie 



 

 

8. Partnerami Szkoły Podstawowej nr 9 im. generała Józefa Wybickiego w Wejherowie są: 

 Szkoła Sehit Uzman Cavus Egemen Yildiz Ortaokulu, Turcja 

 Szkoła OU Vasil Levski Vratsa, Bułgaria 

 Szkoła OOU Petar Pop Arsov, Macedonia 

9. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich. 

10. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty zakupu 

biletów lotniczych oraz ubezpieczenia. Uczniowie są zakwaterowani i goszczeni w rodzinach 

uczniów ze szkół partnerskich.  

11. W wizytach zagranicznych może uczestniczyć tylko niewielka liczba uczniów, dlatego 

udział w wyjazdach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się 

szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu. 

§ 3. 

Zasady rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja prowadzona będzie od 1 października do 4 listopada 2019 r. przez Zespół 

Projektowy Szkoły Podstawowej im. generała Józefa Wybickiego w Wejherowie. 

2. W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą: 

– p. Olga Tomaszewska 

– p. Anna Korzonek,  

 Nauczyciel jezyka niemieckiego – p. Marta Dettlaff 

3. W działaniach projektowych może brać udział cała społeczność szkolna. 

4. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie: 

1. Motywacja ucznia do udziału w projekcie. 

2. Zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji. 

3.  Dysponowanie specyficznymi umiejętnościami personalnymi, takimi jak 

komunikatywność, otwartość, kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach 

stresowych, umiejętność współpracy z rówieśnikami. 

4. Dysponowanie zasobem słownictwa, pozwalającego na komunikowanie się                      

na poziomie co najmniej podstawowym w języku angielskim. 

5. Bardzo dobry stan zdrowia, umożliwiający pobyt za granicą pod opieką rodzin 

goszczących ze szkoły partnerskiej. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyrażają 

pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z 

działaniami dotyczącymi projektu. 



 

 

§4 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie. 

Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie, gdy: 

1. Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora. 

2. Rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. 

 

§5 

Skreślenie z listy uczestników projektu. 

1. W razie nie wywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań projektu, 

koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu. 

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

naruszających postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

§6 

Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności (międzynarodowych krótkoterminowych 

wyjazdów do szkół partnerskich). 

1. Rekrutacji dokonuje Zespół Projektowy. 

2. Ogólną liczbę uczestników biorących udział w wyjeździe do danego kraju ustala kraj 

przyjmujący. 

3. Wszyscy uczniowie biorący udział w wyjazdach zagranicznych uczestniczą na tych samych 

zasadach, które zostały zawarte w regulaminie. 

4. W rekrutacji do wyjazdów biorą udział uczniowie klas VI i starszych. 

5. Do wyjazdów brani są pod uwagę uczniowie spełniający następujące kryteria: 

a) zaangażowanie w różnorodne działania projektowe realizowane w czasie trwania 

projektu (2019-2021) 

b) sumienne i terminowe wypełnianie przydzielonych zadań związanych z projektem.  

c) 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 

d) predyspozycje społeczne ucznia: otwartość, komunikatywność, łatwość nawiązywania 

kontaktów z rówieśnikami 

e) Pozytywna opinia wychowawcy lub pedagoga szkolnego 



Pozostałe postanowienia:  

• Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru uczniów do wyjazdu podejmuje zespół rekrutacyjny 

w składzie: dyrektor szkoły, koordynator projektu, członkowie zespołu projektowego.  

• W sytuacji, gdy będzie więcej uczniów spełniających  wyżej wymienione wymagania 

zostanie utworzona grupa rezerwowa.    

• W razie sytuacji uniemożliwiajacej wybór uczestników wyjazdu, zostanie przeprowadzona 

dodatkowa rozmowa z uczniami spełniającymi wymagane kryteria. 

• Jeśli któryś z uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu zrezygnuje, na jego miejsce zostaje 

wybrany uczeń z grupy rezerwowej.  

• Rodzic/opiekun prawny podpisując zgodę na udział dziecka w wyjeździe zagranicznym, w 

razie nieuzasadnionej rezygnacji dziecka z wyjazdu, zobowiązuje się pokryć koszty 

wynikające ze zmiany danych w bilecie lotniczym.   

• Inne sytuacje problemowe nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły 

oraz nauczycieli koordynujących projekt.  

Zespół projektowy Erasmus+ zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji dotyczącej wyboru 

uczniów do udziału w pracach projektowych.  

 

§7 

Zasady uczestnictwa w mobilnościach. 

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, karta informacyjna danych osobowych) 

oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany. Ponadto, wymagana 

jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej i posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta 

Ubezpieczenia Zdrowotnego). 

3. 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. 

4. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód osobisty. 

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez 

uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie 

lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia. 

6. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego. 

7. 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. 



8. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe 

oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. 

9. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników pieniędzy 

oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd. 

10. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu oraz 

przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania 

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

ubiór, obuwie, dokumenty itp.). 

12. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad uczniami sprawuje 

uczestniczący w mobilności nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły. 

13. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń kierownika 

wyjazdu i opiekunów. 

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

15. W przypadku niepodporządkowania się lub złamania niniejszego regulaminu nastąpi 

wykluczenie ucznia z dalszego udziału w projekcie, obniżenie oceny z zachowania oraz 

zastosowanie kar przewidzianych w statucie szkoły. 

16. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową 

ponoszą rodzice. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Zespół 

Projektowy. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje przez cały okres trwania 

projektu. 

3. Regulamin jest dostępny u dyrektora szkoły, koordynatora projektu oraz na stronie 

internetowej szkoły. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Zał. 1 

OŚWIADCZENIE 

rodziców/prawnych opiekunów w sprawie zgody na udział dziecka w projekcie 

współpracy szkół (KA229) programu Erasmus + i przetwarzanie jego danych 

osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………………… 

w projekcie „Find my echo in you” realizowanym przez Szkołę Podstawową im. generała 

Józefa Wybickiego w Wejherowie. 

Termin realizacji projektu: 01-10-2019 do 31-09-2021 

 

Data i podpis matki/prawnego opiekuna............................................................................. 

Data i podpis ojca/prawnego opiekuna............................................................................... 

 

Rozumiem, że zdjęcia, filmy oraz nagrania wideo dotyczące uczniów biorących udział                  

w projekcie mogą być wykorzystywane przez szkoły partnerskie i ich Narodowe Agencje            

w materiałach promocyjnych. 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*) na wykorzystywanie, publikowanie i powielanie 

wywiadów, listów, obrazów, zdjęć, nagrań dźwiękowych oraz wszelkich innych prac                        

i wytworów mojego dziecka przez szkołę macierzystą, szkoły partnerskie i ich Narodowe 

Agencje podczas jego udziału w projekcie oraz po jego zakończeniu w celu promowania                        

i upowszechniania projektu oraz jego rezultatów. 

Brak zgody rodziców/prawnych opiekunów jest równoznaczne z rezygnacją z udziału                        

w w/w projekcie Erasmus +. 

 

*) Niepotrzebne skreślić 

 

Data i podpis matki/ prawnego opiekuna............................................................................ 

Data i podpis ojca/prawnego opiekuna................................................................................ 


