
                                                                                
 

 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS + 

§ 1 

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu 

„Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship”, który jest współfinansowany przez 

Komisję Europejską  w ramach programu Erasmus+ Akcja KA2 2019  - Współpraca na rzecz 

innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA201 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji 

szkolnej. 
 

§ 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 
Erasmus +. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, 
KA201 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. 

 Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie. 

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

4. Udział w projekcie jest dobrowolny. 

5. Projekt realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz indywidualnie 

przez uczniów. 

6. Głównym celem projektu jest pogłębienie świadomości młodych ludzi w podejmowaniu 

inicjatyw poprzez włączenie innowacyjnej i wielokulturowej edukacji przedsiębiorczej.  

W ramach projektu poruszone zostaną następujące tematy: umiejętności przedsiębiorcze, 

zwiększanie kreatywności, motywacja, orientacja zawodowa, przezwyciężenie 

stereotypów społecznych lub kulturowych.  

7. Grupę docelową naszego projektu będą stanowić  wszyscy uczniowie ze wszystkich  

partnerskich szkół, ich rodziny, nauczyciele i przedstawiciele organizacji pozarządowych 

oraz społeczność lokalna. 

8. W ramach projektu przewiduje się międzynarodowe spotkania projektowe (Blended 

mobility of school learners) do czterech szkół partnerskich: Hiszpanii, Rumunii,   

Finlandii i Włoch z udziałem uczniów oraz trzy wyjazdy kadry nauczycielskiej do 

Hiszpanii, Finlandii  i Rumunii.  

9. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. 

Grant pokrywa: 

1)koszty zakupu biletów lotniczych, 

2) ubezpieczenia.  

Uczniowie są zakwaterowani i goszczeni w rodzinach uczniów ze szkół partnerskich. 

Wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu. 

10. W wizytach zagranicznych przewidzianych jest 5 mobilności (Blended mobility of school 

learners), dlatego udział w wyjazdach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów 

wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu. 



11. W przypadku, gdy uda się pozyskać dodatkowe fundusze na wyjazd ucznia, wówczas, 

 za zgodą szkoły goszczącej, liczba mobilności może ulec zmianie. 

 

§ 3 

 

Zasady rekrutacji uczestników projektu (Grupy Projektowej) 

 

  W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą: 

1. Dyrektor szkoły – p. Lidia Kołakowska, 

2. Koordynator projektu – p. Krystyna Tulewicz, 

3. Zastępca Koordynatora – p. Magdalena Rudnik, 

4. Nauczyciele odpowiedzialni na monitoring i ewaluację – p. Krystyna Tulewicz 

i  p. Grażyna Słumińska, 

5. Nauczyciele odpowiedzialni za promocję i upowszechnienie projektu – p. Lidia Kołakowska, 

p. Dorota Bębnowicz i p. Jan Rutkowski. 

 

§ 4. 

 

Zadania uczestników projektu 

 

1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy: 
1.1. wspólne z opiekunami omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, 
1.2. podział zadań w zespole, 
1.3. zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem, 
1.4. promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej, 
1.5. przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich 

publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu. 

2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją zadań 
projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli lub koordynatorów. 

 

§5 

 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 

1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia  

o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica/opiekuna prawnego. 

2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z 

tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów 

wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji 

itp.) 

§6 

 

Skreślenie z listy uczestników projektu 

 

1. W razie niewywiązywania 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. 

 



§7 

 

Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności 

(międzynarodowych wyjazdów do szkół partnerskich) 

 

1. Zaangażowanie  w działania projektowe. 
2. Obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu. 
3. Deklaracja goszczenia ucznia z zagranicy. 
4. Przynależność do Grupy Projektowej nie jest jednoznaczna z zapewnieniem możliwości 

wyjazdu za granicę. 
5. Wyboru uczniów na poszczególne mobilności dokonuje Zespół Projektowy. 

 

 

§8 

 
Zasady uczestnictwa w mobilnościach 

 

1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie na podstawie pisemnej zgody 
rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd (w tym również zgody na udzielenie pomocy 
medycznej) -  ZAŁĄCZNIK nr 2 do regulaminu. 

2. Uczeń w terminie określonym przez koordynatora 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. 

Informacje takie zostaną również przesłane rodzicom/opiekunom drogą elektroniczną. 

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

5. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, 

      przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego. 

6. 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. 

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

oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. 

8. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników 

pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na 

wyjazd. 

9. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu na stronę szkoły 

oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania. Uczniowie wykonują 

zadanie po polsku oraz w jednym z języków projektu (wspólnie lub indywidualnie). 

10. Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane 

przez koordynatora projektu. 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Rodziców/opiekunów prawnych w sprawie zgody na udział dziecka w projekcie Programu 

Erasmus+ Akcja KA201 – Strategic Partnership for school education i przetwarzanie jego danych 

osobowych. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................................. 

imię i nazwisko 

 

 

ucznia/uczennicy klasy ...............................………. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 

w projekcie: „Experience the Enthusiasm of Entrepreneurship” realizowanego przez szkołę  

w ramach Programu Erasmus+Akcja KA201 – Strategic Partnership for school education w terminie 

01.10.2019 – 30.09.2021 r 

 

 

 

…………………………………………..    ………………………………… 

Data i podpis matki      Data i podpis ojca 

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że zdjęcia, filmy i inne nagrania dotyczące uczniów biorących udział 

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

w materiałach promocyjnych. 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie, publikowanie i/lub powielanie fragmentów wywiadów, listów, 

obrazów oraz nagrań dźwiękowych mojego dziecka przez szkołę macierzystą, szkoły partnerskie  

i ich Narodowe Agencje podczas jego udziału w projekcie. 

 

 

 

 

…………………………………    …………………………………… 

Data i podpis matki      Data i podpis ojca



  ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

na wyjazd dziecka w ramach projektu 

program Erasmus +/ Partnerstwa Strategiczne Szkół – Akcja KA2 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

 

………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko 

 

w wyjeździe do ……………………………….…………………..……………………….. 

nazwa miejscowości i kraju 

 

w terminie………………………………………………………………………….……….. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie pod opieką opiekunów, 

wyjeżdżających z nim z Polski oraz realizowało program wizyty, ustalony przez kraj goszczący. 

 

Uwagi dotyczące zdrowia dziecka:  

choroby przewlekłe i przyjmowane leki: 

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

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

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

inne dolegliwości (omdlenia, częste bóle głowy, duszności, szybkie męczenie się, choroba 

lokomocyjna, itd.) 

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

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

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

alergie (leki, żywność, inne) …………………………………………….………………………… 

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

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

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

Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka 

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

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

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

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi 

diagnostyczne, operacje. 

 

Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje  o dziecku, 

które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas wyjazdu.



 Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z: 

 założeniami programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl),  

 Regulaminem udziału w projekcie Erasmus+ „Experience the Enthusiasm of 

Entrepreneurship, w tym również z §8: Zasady uczestnictwa w mobilnościach. 

 

Wyrażam, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi 

projektu. 

 

Matka 

 

Imię i nazwisko:  

  

Telefon:

   

Adres e-mail:  

  

Adres zamieszkania:  

  

  

  Data, 

Podpis:___________________________   

 

Ojciec 

 

Imię i nazwisko:  

    

Telefon:

  

 Adres e-mail:  

   

Adres zamieszkania:  

   

 

 

 Data, Podpis:  __________________________ 

 
 

 

 

 

http://www.erasmusplus.org.pl/

