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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. w ramach 

programu Erasmus + Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.  

2. Projekt skierowany jest do uczniów klas VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa 

Wybickiego w Rumi.  

3. Projekt przewiduje wymianę uczniów z 4 krajów partnerskich (Hiszpania, Portugalia, 

Włochy oraz Polska). W każdej z wymian bierze udział 6 uczniów ze szkół partnerskich. 

4. Językiem roboczym projektu jest język angielski.  

5. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii 

Europejskiej. 

 6.Głównym celem projektu jest:  

a) rozwijanie poczucia wspólnoty z krajami Unii Europejskiej, 

b) rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej krajów Unii Europejskiej, 

c) poszerzanie wiedzy historycznej obejmującej czasy średniowiecza we własnych 

regionach krajów  partnerskich, 

d) rozwijanie kompetencji językowych, informatycznych i społecznych wszystkich 

uczestników projektu, 

e) wzmacnianie postaw tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka i innych kultur. 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

1. Uczestnicy projektu rekrutowani są spośród uczniów klas VII szkoły zgodnie z kryteriami 

podanymi w punkcie III. Regulaminu.  



2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:  

a) udziału we wszystkich wyznaczonych przez nauczyciela zadaniach projektowych (np. 

stworzenie profilu oraz wykonywanie kolejnych zadań na platformie eTwinning),  

b) udziału w regularnych spotkaniach dotyczących projektu – nieobecność musi być 

usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego, 

c) udziału w wymianie zagranicznej tzn. wyjazdu do kraju partnerskiego , 

d) terminowego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań z zachowaniem zasad 

pracy zespołowej, 

e) dostarczenia do koordynatora projektu zgody rodziców/opiekunów prawnych na 

udział w projekcie oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 

ucznia.  

 

III. KRYTERIA WYBORU UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Szkoła ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia w przestrzeni publicznej 

szkoły. 

2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą: p. Arkadiusz Skrzyński (dyrektor szkoły) oraz 

nauczyciele zajmujący się realizacją projektu: p. Bogusława Bistroń-Czyż (koordynator 

projektu), p. Alicja Bruska, p. Joanna Ginter-Reglińska, p. Magdalena Gepner, p. Małgorzata 

Rathenow, p. Monika Żukowska. 

 3. Uczeń zgłasza chęć udziału w projekcie poprzez złożenie u swojego nauczyciela języka 

angielskiego lub koordynatora projektu Listu motywacyjnego w którym przedstawi swoją 

argumentację chęci brania udziału w projekcie. 

4. Punkty przyznawane są za zaangażowanie w dotychczasowe działania projektowe np. 

konkurs na logo projektu (10 pkt) oraz list motywacyjny (10 pkt). 

5. W projekcie może wziąć udział 18 uczniów. 

6. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy 

głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich w zakładce Erasmus+ na szkolnej stronie 

internetowej. 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCIACH) 

1. Wskazania kandydatów do udziału w wymianach dokonuje Zespół Rekrutacyjny. 

2. Kandydatem do udziału w wymianie może zostać uczeń który: 

 a) zaangażował się w przewidziane w projekcie działania i sumiennie wywiązuje się z 

podjętych  obowiązków, 



 b) nie ma przeciwwskazań medycznych uniemożliwiających udział w wymianie,  

 c) otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania w półroczu poprzedzającym wyjazd,  

d) po uzyskaniu wstępnej akceptacji w wyznaczonym terminie złoży wymagane dokumenty, 

w tym pisemną zgodę na udział w wymianie. 

3. Uczniowie ani ich rodzice nie mają możliwości decydowania o wyborze kraju, do którego 

wyjedzie   uczeń będący uczestnikiem projektu. Ostateczna decyzja należy do Szkolnego 

Zespołu Rekrutacyjnego. 

4. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce wybrany 

zostanie uczeń z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia 

zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej 

rezygnacji (np. przepisanie biletu na inne nazwisko) ponosi rodzic / opiekun prawny ucznia). 

5. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe, zobowiązany jest do dostarczenia kompletu 

dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, 

ważna karta EKUZ, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego 

rodzicami/opiekunami) w terminie określonym przez koordynatora projektu. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Przystąpienie kandydata/ki do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

niniejszego regulaminu. 

2. Uczestnik/uczestniczka ma prawo zrezygnować z udziału w projekcie.  

3. Rezygnacja może nastąpić na skutek choroby, zdarzeń losowych lub w przypadku gdy 

uczestnik przedstawi inne wiarygodne uzasadnienie swojej rezygnacji. 

3. Skreślenia z listy uczestników projektu następuje, gdy uczestnik nie wywiązuje się z 

powierzonych mu zadań lub przerwie udział w projekcie. 

4. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator  w porozumieniu z 

Dyrekcją, ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu. 

5. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i 

koordynatora projektu. 

 


