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REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS+ ORAZ WYJAZDU 

UCZNIÓW  

 

TEMAT PROJEKTU:  

GIVING A GLASS OF WATER WITH LOVE TO GRANDCHILD  
 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2020 do 30 sierpnia 2023 w ramach programu: Erasmus+ 
akcja KA2 współpraca szkół.  

2. Charakterystyka projektu: 

Woda to życie, ale często jest przez nas wszystkich bardzo niedoceniana. Pomimo faktu, że organizm ludzki 
nie może się obejść bez wody, 3 na 10 osób nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a 6 na 10 osób nie ma 

dostępu do bezpiecznych urządzeń sanitarnych (po informacje bardziej szczegółowe zapraszamy na 

https://www.un.org.pl/cel6). 97,5% to woda słona; jedynie 2,5% to woda słodka. Jednak większość wody 

słodkiej jest uwięziona w lodowcach i lądolodach, lub stanowi wody podziemne. Niewielka ilość zostaje do 
wykorzystania przez człowieka. Nieumiejętne korzystanie z zasobów wodnych może spowodować katastrofę, 

która wpłynie na miliardy ludzi.  

W świetle tych faktów postanowiliśmy razem z naszymi uczniami przyjrzeć się tematowi WODY. 
3. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VIII Społecznej Szkoły Podstawowej im. S.F. Klonowica  

w Lublinie. 

4. Projekt przewiduje wymianę uczniów z pięciu krajów partnerskich: Turcji, Włoch, Rumunii, Bułgarii oraz 

Polski. 
5. Językiem roboczym projektu jest język angielski. 

6. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny ponieważ jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. 

Koszty wyjazdów pokrywane są z grantu otrzymanego przez szkołę (transport, zakwaterowanie, 
wyżywienie, dodatkowe ubezpieczenie). Wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu. 

7. Ogólne cele projektu: 

• Rozwijanie świadomości znaczenia wody: w literaturze, w zdrowym stylu życia, w naukach ścisłych, 
przyszłości wody 

• Rozwijanie umiejętności komunikacji oraz posługiwania się językiem angielskim 

• Przybliżenie uczniom i nauczycielom różnych kultur, języków oraz wartości 

• Zaangażowanie uczniów w działania projektowe w celu kształtowania postawy tolerancji 

• Rozwój współpracy międzynarodowej 

• Uświadomienie uczniom potrzeby rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych 

 

II.  ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 
 a. terminowe i rzetelne wypełnianie powierzonych zadań projektowych 

 b. aktywny udział w pracach projektowych 

2. Uczniowie nie wykazujący się zaangażowaniem w realizację projektu mogą być skreśleni  

z grupy projektowej. 
 

III.  KRYTERIA WYBORU UCZNIÓW DO MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU 

 
1. Co najmniej bardzo dobre zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce. 

2. Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego. 

3. Dojrzałość emocjonalna - na podstawie opinii wychowawcy i pedagoga. 

https://www.un.org.pl/cel6


2 

 

4. Deklaracja przyjęcia gościa - ucznia z partnerskiego kraju podczas jego/jej wizyty w Polsce 

5. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. 

komunikatywność, otwartość i poszanowanie partnerów projektu reprezentujących inną kulturę, religię 
czy przekonania. 

6. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań projektowych: 

 a. Obecność na spotkaniach organizacyjnych, udział w ewaluacji i rozpowszechnianiu   
 rezultatu projektu 

 b. Jakość wykonywanych zadań  

 c. Dotrzymywanie terminów realizacji zadań 

 d. Atrakcyjność i kreatywność pomysłu na zlecone zadanie 
7. Zaangażowanie w rozwijanie umiejętności językowych  

8. Uregulowane wszystkie zobowiązania finansowe wobec szkoły. 

 

IV.  ZASADY WYBORU UCZNIÓW 

 

1. Wyboru uczniów na dany wyjazd dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z trzech osób: 

dyrektora, koordynatora projektu oraz nauczyciela uczącego w szkole Klonowic  
2. W przypadku bardzo dużej liczby zainteresowanych udziałem w projekcie zostanie przeprowadzony test 

ustny, w wyniku którego zostanie wybrana grupa uczniów, którzy wezmą udział w mobilnościach. 

3. Dobór uczniów na wyjazdy do krajów partnerskich należy do wyłącznej kompetencji komisji 
rekrutacyjnej. 

4. Terminy wyjazdów oraz projekt do przygotowania w języku angielskim przez ucznia:  

a./ Turcja 27.11.2022 - 04.12.2022 (polskie legendy z motywem przewodnim wody) 
b./ Włochy 13.02.2023 - 17.02.2023 (świadome korzystanie z wody w mojej szkole) 

c./ Rumunia 27.03.2023 - 01.04.2023 (woda w zdrowym stylu życia)  

d./ Polska 08.05.2023 - 12.05.2023 (gościmy partnerów – woda w naukach ścisłych)  

e./ Bułgaria 29.05.2023 - 03.06.2023 (przyszłość wody) 
5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany inny uczeń. 

W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do danego wyjazdu bez uzasadnionej 

przyczyny (wyjątek stanowi choroba lub nagła, trudna sytuacja rodzinna), koszty wynikające z tej 
rezygnacji ponosi rodzic/ opiekun prawny ucznia.  

6. W razie nie przyjęcia gościa z zagranicy rodzic/opiekun, który zadeklarował chęć przyjęcia ucznia na 

wymianę ze szkoły partnerskiej, zobowiązany jest ponieść koszty związane z pobytem tego gościa 
(zakwaterowanie, wyżywienie, komunikacja, wycieczki itp.) lub wskazanie opiekuna i zakwaterowania 

zastępczego. 

7. Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przekazane osobom zakwalifikowanym indywidualnie. Liczy się 

kolejność zgłoszeń. 
8. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora projektu i zespół 

nauczycieli. 

9. Koordynator projektu oraz opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn 
zewnętrznych lub od nich niezależnych. 

 

V.  ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE WYJAZDÓW 

1. W czasie wyjazdów grupowych w ramach wymiany uczestników obowiązuje regulamin wycieczek 
szkolnych. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w wyjeździe jest dostarczenie (w terminie wyznaczonym przez koordynatora 

projektu) kompletu dokumentów: 

- Zgoda rodziców 

- Karta informacyjna 

- Dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami 

- Pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe 

- Zgoda na udzielenie pomocy medycznej 

- Karta EKUZ 
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3. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to  

z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp. 

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

5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom: 

 a. Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy lub miejsca zakwaterowania 
 b. Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci  

6. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz kodeksu ruchu drogowego 

itp. 

7. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia. 
8. 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. 

9. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału. W projekcie 
oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły. 

10. Za wszelkie zniszczenia i szkody spowodowane przez ucznia w miejscu zakwaterowania 

rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową. 

11. W momencie przybycia do miejsca zakwaterowania wszyscy uczestnicy wymiany muszą 
podporządkować się przepisom tam obowiązującym. 

 

VI.  WYMAGANA DOKUMENTACJA 
1. Prawidłowo wypełniona karta wycieczki. 

2. Numer polisy ubezpieczeniowej. 

3. Zgłoszenie do Kuratorium Oświaty i organu prowadzącego o trasie i terminie wycieczki. 
4. Lista uczestników sporządzona w trzech egzemplarzach zawierająca: 

 a. Imię i nazwisko uczestnika wycieczki 

 b. Data i miejsce urodzenia 

 c. Numer paszportu / dowodu osobistego  
 d. Adres zamieszkania 

 e. Imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych 

 f. Numer telefonu rodziców/opiekunów 
5. Zgodę rodziców/opiekunów na uczestnictwo dziecka w wymianie, z podanym terminem i miejscem 

wyjazdu 

6. Ubezpieczenie NW każdego uczestnika wycieczki. 
7. Program wyjazdu/mobilności 

8. Potwierdzenie rezerwacji biletów, przewodnika, miejsc noclegowych i inne. 

9. Przed wyjazdem kierownik zapoznaje uczestników z regulaminem, co potwierdza adnotacja z podpisem 

każdego uczestnika, że został zapoznany i zgadza się z zasadami zachowania podczas wyjazdów 
grupowych. 

10. Potwierdzenie posiadania przez ucznia ważnego Unijnego Certyfikatu Covid lub dostosowanie się do 

zasad sanitarnych przestrzeganych w kraju wyjazdu. 
 

VII. ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI), WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

DO REGULAMINU 

1. Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w projekcie i oświadczenie o gotowości przyjęcia ucznia  
z jednej ze szkół partnerskich. 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka. 

3. Zgoda na udział dziecka w wyjeździe zagranicznym i zgoda na udzielenie pomocy medycznej 
4. Karta informacyjna o uczniu zakwalifikowanym do wyjazdu zagranicznego. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, szkolny koordynator ma prawo zmiany 

postanowień powyższego regulaminu. 

5. Wszystkie kwestie sporne rozstrzygane są przez komisję złożoną z koordynatora projektu, dyrektora 

szkoły oraz nauczycieli biorących udział w realizacji projektu. 
6. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce 

Erasmus + 


