REGULAMIN MOBILNOŚCI W PROJEKCIE
ERASMUS + 2018-2020
„Healthier breakfast, wiser minds”

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku
§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady mobilności uczestników projektu „Healthier
breakfast, wiser minds”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategicznego – współpraca szkół w programie
Erasmus +.

§ 2. Informacje o mobilnościach w projekcie:
1. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku
w okresie 1.09.2018 – 31.08.2020.
2. Projekt jest współfinansowany 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 klas VI –VIII.
4. Projekt obejmuje współpracę szkół partnerskich:
 Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku, Polska
 Szkoły Institut Celestí Bellera w Granollers, Hiszpania
 Szkoły Pelēču pamatskola w Preili, Łotwa
 Szkoły Escola Secundária Manuel Cargaleiro w Amora, Portugalia
 Szkoły Elementary school Kozala w Rijeka, Chorwacja
5. W ramach projektu planuje się 5 mobilności uczniów do każdego z krajów
partnerskich:


marzec 2019 – Polska



maj 2019 – Chorwacja



listopad 2019 - Portugalia



luty 2020 - Hiszpania



kwiecień 2020 – Łotwa

6. Program pokrywa wszelkie koszty związane z mobilnościami.
§ 3.

Kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczniów do wyjazdu do szkoły

partnerskiej:
1. Zaangażowanie w różnorodne działania projektowe realizowane w czasie trwania
projektu (2018-2020).
2. Sumienne i terminowe wypełnianie przydzielonych zadań związanych z projektem.
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. Pozytywna opinia wychowawcy oraz pedagoga szkolnego.
6. Deklaracja goszczenia ucznia z zagranicy. W przypadku małej liczby rodzin chętnych
do zakwaterowania młodzieży zagranicznej w czasie spotkania w Polsce, uczniowie
deklarujący będą kwalifikowani do wyjazdu w pierwszej kolejności.
7. Zadeklarowanie przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem się do wyjazdu.
8. Bardzo dobry stan zdrowia, umożliwiający pobyt za granicą pod opieką rodzin
goszczących ze szkoły partnerskiej.
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 uniemożliwiającej 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.
§4. Sprawy organizacyjne wyjazdu:
1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają zgodę na wyjazd w oświadczeniu
i podpisują wszelkie zgody i regulaminy związane z wyjazdem. Ponadto, wymagana
jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej oraz wyposażenie dziecka w kartę EKUZ
(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)
2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów w terminie
określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania
się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.
3. Wyjazd organizowany jest zgodnie z zaleceniami Kuratorium Oświaty oraz
obowiązującymi regulaminami wewnątrzszkolnymi.
4. 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.
5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu bez podania istotnej przyczyny rodzice/prawni
opiekunowie ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi
na organizację wyjazdu.
§5. Regulamin wyjazdu:
1. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na ustalone
miejsce zbiórki.
2. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika do wyznaczonego
przez organizatora miejsca zbiórki w dniu wyjazdu i osobisty odbiór w dniu powrotu.
3. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń
koordynatorów i opiekunów polskich i zagranicznych.

4. Każdy uczestnik podlega zakazowi oddalania się od grupy.
5. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego
dnia.
6. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów bezpieczeństwa w trakcie podróży
samolotem oraz podczas pobytu w kraju partnerskim.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż, pieniądze, przedmioty
wartościowe oraz wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
8. Podczas korzystania z gościny rodzin przyjmujących lub hotelu, uczniowie nie mogą
samodzielnie

opuszczać

miejsca

zamieszkania;

powinni

zgłaszać

rodzicom

goszczącym i opiekunom wymiany wszelkie problemy; dostosować się do zasad
i wymogów panujących w domu gospodarzy, hotelu.
8. Organizatorzy (w tym opiekunowie) nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie
pieniędzy oraz zgubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na
wyjazd.
9. Obowiązkiem każdego uczestnika jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię
szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących
szkołę partnerską.
10. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do
momentu zakończenia wyjazdu.
11. W przypadku złamania ustalonych reguł, zostaną zastosowane kary przewidziane
w statucie szkoły. Uczeń może zostać również wykluczony z dalszego udziału
w projekcie.
12. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły
i koordynatorów projektu.

