
 
 

 

 

 

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW  

W PROJEKCIE „CULTURE, CURRICULUM AND COMMUNICATIONS“ 

PROGRAMU ERASMUS+ 

  

§ 1. 

 

Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt. „Culture, 

Curriculum and Communications” (Kultura, komunikacja, programy nauczania), który jest 

finansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej 

Programu ERASMUS+,  Akacja 2, Partnerstwa współpracy szkół. 

 

§ 2. 

Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2018r do 31.08.2020r. 

2. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu ERASMUS+, 

Akcji 2, Partnerstwa współpracy szkół. 

3. Koordynatorem projektu jest Sylwia Mechlińska 

4. Zespół Szkół we Fromborku jest partnerem powyższego projektu. 

5. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Kopernika w Zespole Szkół we Fromborku. 

6. W realizacji projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów, zadania projektowe 

kierowane są do klas, grup oraz uczniów indywidualnych. 

7. Udział w projekcie jest dobrowolny. 

8. Projekt realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz 

indywidualnie przez uczniów. 

9. Głównym celem projektu jest poznanie historii i kultur krajów partnerskich Polski  

i Wielkiej Brytanii, w ujęciu ogólnym i lokalnym, poszerzenie wiedzy o kulturze krajów 

europejskich, nawiązanie międzynarodowej współpracy ze szkołami, wymiana 

doświadczeń, podniesienie jakości nauczania, motywowanie uczniów do nauki języka 

obcego oraz włączanie społeczne, szerzenie otwartości i tolerancji w obliczu 

wielokulturowości. 

10. W ramach projektu przewiduje się mobilności – dwa krótkoterminowe wyjazdy 

uczniów do szkół partnerskich w Wielkiej Brytanii. W każdej mobilności będzie 

uczestniczyć 10 uczniów i 3 opiekunów.  

 

§ 3. 

Zasady rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja prowadzona jest w „systemie open” polegającym na dobrowolnym 

zaangażowaniu uczniów do podejmowanych działań i zadań. 

2. Zajęcia projektowe  prowadzone są przez nauczycieli wyłonionych z Rady 

Pedagogicznej Zespołu Szkół we Fromborku. 

3. Uczestnikami projektu mogą być wszyscy uczniowie szkoły. 

4. Przynależność do grupy projektowej nie jest jednoznaczna z udziałem w mobilnościach. 

 



§ 4. 

Zadania uczestników projektu 

1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy: 

1) Wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy  

w realizacji projektu, podziału zadań w zespole. 

2) Zgodne, terminowe i rzetelne wykonywanie zadań objętych projektem;  

3) Systematyczny udział w spotkaniach zespołu realizującego projekt;  

4) Publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym  

z opiekunem projektu, rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu. 

 

§5. 

Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności 

1. Wyboru uczniów na poszczególne mobilności dokonuje komisja Zespołu Projektowego  

Erasmus+ w składzie: 

1) Sylwia Mechlińska – koordynator  

2) Danuta Dudek – członek zespołu  

3) Anna Kupiec – członek zespołu 

4) Monika Rosa – Olejniczak  – członek zespołu  

2. Wyjazdy są opłacane z dofinansowania otrzymanego przez szkołę. 

3. W ramach dofinasowania pokryte koszty zakupu biletów oraz koszty wsparcia 

indywidualnego uczestnika mobilności (zakwaterowanie i wyżywienie). 

4. Kryteria wyboru uczniów: 

5.  

l.p. kryterium 

Liczba 

punktów do 

zdobycia 

Uzyskane 

punkty 

1.  Średnia ocen za I półrocze 2018/19 lub II półrocze 2018/19 

średnia 5,61 – 6,0 5  

średnia 5,41 – 5,60 4  

średnia 5,21 – 5,40 3  

średnia 5,0 – 5,20 2  

średnia 4,75 – 4,99 1  

2.  zachowanie 

wzorowe 2  

bardzo dobre 1  

3.  Ocena z języka angielskiego (śródroczna lub roczna) 

celujący 2  

bardzo dobry 1  

4. Reprezentowanie szkoły w konkursach, turniejach zawodach 

międzyszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 

miejsca  I - III 2  

wyróżnienia 1  

5. Zaangażowanie w życie szkoły w tym: aktywny udział w 

uroczystościach szkolnych, działalność w samorządzie 

uczniowskim i innych formach aktywności 

 Maksymalnie  2  

SUMA  

 

 



6. Oprócz wybranej liczby uczestników zostanie utworzona lista rezerwowa.  

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

wybrany uczeń z listy rezerwowej. 

8. 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. 

Zasady uczestnictwa w mobilnościach 

1. Uczeń może wziąć udział w mobilności wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych, którzy wyrażają zgodę na warunki uczestnictwa  

w mobilności. 

2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora projektu zobowiązany 

jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych 

osobowych) oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wymiany. 

Ponadto wymagane jest 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, w tym uszczegółowione informacje na 

temat harmonogramu, transportu, zakwaterowania, ubezpieczenia, zasad 

bezpieczeństwa itd. 

4. Uczeń zobowiązany jest do wzięcia udziału w zajęciach przygotowujących do 

mobilności  oraz do indywidualnego przygotowania się do tematyki zajęć. 

5. Uczestnicy mobilności wybierani są według kryteriów opisanych w §5. 

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

7. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie harmonogramu wyjazdu, 

rozkładu czasowego, przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego 

oraz regulaminu wycieczek. 

8. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, godnie 

reprezentować Szkołę oraz Ojczyznę. 

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

wartościowe  oraz o mienie miejsca, w którym przebywa. Za uszkodzone lub 

zniszczone mienie odpowiadają i ponoszą koszty rodzice uczniów. 

10. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników 

pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na 

wyjazd. 

11. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu na stronę 

szkoły lub przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania.  

12. Po odbytej mobilności są zobowiązani do wypełnia ankiety ewaluacyjnej. 

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

lub od nich niezależnych. 

 

 

 

 

 



§7. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo 

zmiany postanowień powyższego regulaminu. 

2. Wszelkie kwestie sporne oraz nie ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez 

Dyrektora Szkoły. 

 

 

 

Załączniki do regulaminu: 

1. Zgoda rodziców ucznia na udział w kwalifikacjach do mobilności Projektu  „Culture, 

Curriculum and Communications“ Programu ERASMUS +. 

2. Karta kwalifikacji uczestnika Programu ERASMUS+. 

3. Dane do postępowania kwalifikacyjnego. 

4. Deklaracja rodziców do uczestnictwa dziecka w projekcie „Culture, Curriculum and 

Communications” Programu ERASMUS+,  Akacja 2, Partnerstwa współpracy szkół. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik nr 1 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW UCZNIA  

NA UDZIAŁ W KWALIFIKACJACH DO MOBILNOŚCI  

PROJEKTU  „CULTURE, CURRICULUM AND COMMUNICATIONS“  

PROGRAMU ERASMUS + 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………… 

2. Klasa: …...... 

3. Zgoda rodzica 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

…………………………………… ……………….. 
(imię i nazwisko ucznia) 

w kwalifikacjach do udziału w mobilności projektu Erasmus +. 

 

…………………………     ………………………….. 
(data)                                      (podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

KARTA KWALIFIKACJI UCZESTNIKA MOBILNOŚCI  

 PROJEKTU ERASMUS +  

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: ………………………………………… 

KLASA: ………………… 

l.p. kryterium 

Liczba 

punktów do 

zdobycia 

Uzyskane 

punkty 

1.  Średnia ocen za I półrocze 2018/19 lub II półrocze 2018/19 

średnia 5,61 – 6,0 5  

średnia 5,41 – 5,60 4  

średnia 5,21 – 5,40 3  

średnia 5,0 – 5,20 2  

średnia 4,75 – 4,99 1  

2.  zachowanie 

wzorowe 2  

bardzo dobre 1  

3.  Ocena z języka angielskiego (śródroczna lub roczna) 

celujący 2  

bardzo dobry 1  

4. Reprezentowanie szkoły w konkursach, turniejach zawodach 

międzyszkolnych w roku szkolnym 2018/2019 

miejsca  I - III 2  

wyróżnienia 1  

5. Zaangażowanie w życie szkoły w tym: aktywny udział  

w uroczystościach szkolnych, działalność w samorządzie 

uczniowskim i innych formach aktywności 

 Maksymalnie  2  

SUMA  

 

DECYZJA KOMISJI: ………………………………………………………… 

PODPISY KOMISJI:  

Sylwia Mechlińska – koordynator - ………………………………………….. 

Danuta Dudek – członek zespołu - ……………………….………………….. 

Anna Kupiec – członek zespołu - …………………………..………………... 

Monika Rosa – Olejniczak  – członek zespołu - …………….…………..….... 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

 

 

 

DANE DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO 

 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………. 

Średnia ocen w I półroczu roku szkolnego 2018/2019: ………………….. 

Ocena z zachowania: …………………….. 

Ocena z języka angielskiego:……………………… 

Reprezentowanie szkoły w konkursach, turniejach zawodach międzyszkolnych w roku 

szkolnym 2018/2019 (wymienić): 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Zaangażowanie w życie szkoły w tym: aktywny udział w uroczystościach szkolnych, 

działalność w samorządzie uczniowskim i innych formach aktywności (wymienić): 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

……………………………………. 

         Podpis wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

 

 
 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 

 W ZESPOLE SZKÓŁ WE FROMBORKU 
 
 

 

Deklaracja 
 

rodziców w sprawie zgody na udział dziecka w projekcie „Culture, Curriculum and 

Communications” Programu Erasmus+,  Akacja 2, Partnerstwa współpracy szkół 

i przetwarzanie jego danych osobowych 

 

 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

w projekcie: „Culture, Curriculum and Communications” realizowanym przez szkołę  

w ramach Programu Erasmus+ Akacja 2, Partnerstwa współpracy szkół  

 

Akceptuję postanowienia Regulaminu udziału uczniów ww. projekcie  

 

 

 

…………………..…………                                                        …..………………………… 

   Data i podpis opiekuna                                                                    Data i podpis opiekuna 

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

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

w materiałach promocyjnych.  

 

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

fragmentów wywiadów i listów, obrazów oraz nagrań dźwiękowych mojego dziecka przez 

szkołę macierzystą, szkoły partnerskie i ich Narodowe Agencje podczas jego udziału  

w projekcie.       

 

*) Niepotrzebne skreślić 

 
 
 
…………………...................................                                                 ................................................... 
                Data i podpis opiekuna                                                                                                      Data i podpis opiekuna 

 


