
 

 

Edukacja szkolna 

Akcja KA2 Partnerstwa Strategiczne 

REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW W PROJEKCIE ERASMUS+ 
 

§ 1. 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt. „Zdrowi obywatele Europy. 

Bezpieczeństwo żywnościowe” (ang. Healthy European citizens. Food security), który jest współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ w Akcji 2. Partnerstwa strategiczne programu Erasmus+ Edukacja 

szkolna. 

§ 2. 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt o numerze 2016-1-FI01-KA219-022667_3 jest realizowany w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 

r., wraz z czterema szkołami partnerskimi: 

a. Leppaveden Koulu – Leppavesi, Finlandia 

b. 13th Primary School of Trikala – Trikala, Grecja 

c. Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II – Capo d’Orlando, Włochy 

d. Imece Ilkokulu – Kagithane, Turcja 

2. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi  22 730 EUR. 

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu Erasmus+ - w 

sektorze Edukacja Szkolna – Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – Projekt współpracy szkół. 

4. Projekt skierowany jest do uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu. 

5. W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów z klas V i VI. 

6. Udział w projekcie jest dobrowolny. 

7. Projekt realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów. 

8. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości  uczniów na temat zdrowego stylu życia, ze 

szczególnym uwzględnieniem zdrowych nawyków żywieniowych oraz uprawiania sportu. Główną ideą 

projektu jest stworzenie partnerstwa opartego na wymianie dobrych praktyk pomiędzy szkołami. W trakcie 

trwania projektu uczniowie będą informowani na temat zasad bezpiecznego i zdrowego odżywiania oraz 

zachęcani do wymyślania zdrowych potraw zamiast jedzenia „śmieciowego”. Pozostałe cele to promowanie 

uprawiania sportu, motywacja do nauki języków obcych oraz poszerzenie horyzontów i wiedzy na temat 

innych krajów i kultur, poszerzenie i praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych oraz efektywny 

rozwój zawodowy nauczycieli. 

9. W ramach projektu przewiduje się trzy krótkoterminowe (5-7 dni) wyjazdy nauczycieli i uczniów do szkół 

partnerskich: w Grecji (luty 2017), we Włoszech (październik 2017), w Turcji lub Finlandii (luty 2018), a także 

wizytę partnerów zagranicznych w Szkole Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu (maj 2017). 

10. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty zakupu biletów lotniczych, 

podróży lokalnych, ubezpieczenia (ewentualnie koszty zakwaterowania w hotelu i wyżywienia - w przypadku 



braku możliwości goszczenia uczniów w domach przez partnerów zagranicznych). Uczniowie są 

zakwaterowani i goszczeni w rodzinach uczniów ze szkół partnerskich. Wydatki własne uczestnicy wyjazdu 

pokrywają samodzielnie. 

11. W wizytach zagranicznych przewidziano uczestnictwo 13 uczniów. Liczba uczniów może być zwiększona w 

przypadku wyrażenia na to zgody przez szkołę partnerską organizującą spotkanie przy jednoczesnej 

możliwości sfinansowania większej liczby biletów lotniczych w ramach przyznanej kwoty grantu na dany 

wyjazd oraz udzielenia na to zgody przez Agencję Narodową w Warszawie. 

§ 3. 

Zasady rekrutacji uczestników projektu 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie od 24 do 28 października 2016 r. przez Zespół Projektowy Erasmus+ 

działający w Szkole Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu. 

2. W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą: 

a) dyrektor szkoły – p. Bożena Rzemieniuk 

b) wicedyrektorzy – p. Dorota Myjkowska, p. Aleksandra Wojciechowska 

c) koordynator szkolny i międzynarodowy projektu – p. Adam Załuski 

d) nauczyciele jęz. angielskiego – p. Katarzyna Zajączkowska i p. Tomasz Strużanowski 

e) inni nauczyciele i pracownicy szkoły: 

• p. Katarzyna Bublewicz 

• p. Beata Lewicka 

• p. Agnieszka Nowak 

• p. Elżbieta Okraszewska 

• p. Marzena Rybicka 

• p. Violetta Rybicka 

 

3. Uczestnikiem projektu mogą być uczniowie klas V i VI Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w 

Toruniu. Dopuszcza się możliwość dodatkowej rekrutacji w kolejnym roku szkolnym wśród uczniów 

kolejnych klas piątych. 

4. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie: 

a. motywacja ucznia do udziału w projekcie 

b. zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji 

c. pozytywna opinia wychowawcy 

d. pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawych 

5. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione wyżej kryteria muszą wyrazić pisemną 

zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami 

dotyczącymi projektu  (patrz Załącznik nr 1). 

6. Uczniowie składają deklarację udziału w projekcie u koordynatora projektu. 

7. Lista uczestników projektu zostanie podana do publicznej wiadomości. 

§ 4. 

Zadania uczestników projektu 

 

1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:  

a. Wspólnie z opiekunami omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podział 

zadań w zespole (pod koniec listopada 2016 r. zostanie zrealizowane spotkanie dla uczniów 

biorących udział w projekcie i ich rodziców/opiekunów). 

b. Regularne uczestniczenie w spotkaniach zespołu projektowego Erasmus+. 

c. Zgodne i zespołowe podejmowanie działań objętych projektem. 



d. Rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych w 

harmonogramie 

e. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej. 

f. Przygotowywanie zadań w projekcie, udział w przygotowywaniu produktów końcowych, ich 

publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu. 

2. Do wykonywania zadań związanych z realizacją projektu uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły 

(np. świetlicy, sal lekcyjnych) w godzinach jej pracy pod warunkiem, że znajdować się będą pod opieką 

nauczycieli. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadań projektowych są uczniowie. Nauczyciel może pełnić 

jedynie funkcje doradcze i kontrolne pracy uczniów 

§ 4. 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie oraz skreślenie z listy uczestników projektu 

 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w dowolnym czasie. 

2. Rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. 

3. Rezygnacja z udziału w projekcie pozbawia uczestnika możliwości skorzystania z udziału w 

mobilnościach. 

4. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu po 

załatwieniu formalności wyjazdowych, rodzic/opiekun prawny ucznia jest zobowiązany do poniesienia 

kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji, itp.) 

chyba, że rezygnacja ta była spowodowana działaniem siły wyższej (np. nagłe i poważne zachorowanie 

itp.) 

5. W przypadku niewywiązywania się przez ucznia z realizacji powierzonych działań lub rażącego naruszania 

przez ucznia postanowień niniejszego regulaminu, koordynator zastrzega sobie prawo do skreślenia 

takiego ucznia z listy uczestników projektu. 

 

§ 5. 

Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności  

(międzynarodowych krótkoterminowych wyjazdów do szkół partnerskich) 

 

1. Aktywny udział w pracach projektowych. 

2. Regularne uczestnictwo w spotkaniach projektowych. 

3. Kultura osobista. Ocena zachowania co najmniej dobre. 

4. Postępy w nauce jęz. angielskiego, komunikatywny stopień znajomości języka (minimalny stopień 

klasyfikacyjny z jęz. angielskiego – dobry) 

5. Brak przeciwwskazań medycznych do podróży samolotem. 

6. Deklaracja goszczenia ucznia z zagranicy (patrz Załącznik nr 2), przy czym zaznacza się, że 

zadeklarowanie przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej nie będzie równoznaczne z zakwalifikowaniem się 

do wyjazdu. 

7. W pierwszym roku realizacji projektu pierwszeństwo do udziału w mobilnościach będą mieli uczniowie 

obecnych klas VI (5 uczniów) , a w drugim roku realizacji projektu – uczniowie obecnych klas V (5-6 

uczniów z przyszłych klas VI i 1-2 uczniów z przyszłych klas VII). 

8. Wyboru uczniów na poszczególne mobilności dokonuje Zespół Projektowy Erasmus+ pod 

przewodnictwem dyrektora szkoły i koordynatora projektu. Decyzja taka jest ostateczna.  

9. W przypadku większej liczby uczniów spełniających powyższe kryteria, nadrzędnym kryterium wyboru 

może być stopień opanowania jęz. angielskiego. W przypadku trudności z wyborem uczniów do 

mobilności Zespół Projektowy Erasmus+ zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia losowania. 

 



 

§ 6. 

Zasady uczestnictwa w mobilnościach 

 

1. W mobilnościach mogą brać udział tylko uczniowie będący uczestnikami projektu. 

2. Uczeń może wziąć udział w mobilności wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych 

(patrz Załącznik nr 3). 

3. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet 

dokumentów (m.in. zgoda obojga rodziców, karta informacyjna danych osobowych) oraz pisemne 

potwierdzenie zapoznania się z zasadami uczestnictwa w mobilnościach. Ponadto wymagana będzie 

również zgoda na udzielenie pomocy medycznej oraz posiadanie ważnej karty EKUZ (Europejska Karta 

Ubezpieczenia Zdrowotnego). 

4. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów 

wyjeżdżających, na którym zostaną przekazane niezbędne informacje związane z podróżą i pobytem za 

granicą. 

5. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. 

6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do uczestnictwa w danym wyjeździe bez 

uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (np. zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, 

odwołanie rezerwacji, itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia. 

7. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz 

kodeksu ruchu drogowego, itp. 

8. Każdy uczestnik mobilności zobowiązuje się zachowywać kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju 

oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania. 

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

opiekunów, w tym stałego kontaktu elektronicznego. 

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

11. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż, pieniądze, rzeczy wartościowe oraz o mienie i 

wyposażenie miejsca, w którym przebywa. 

12. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników pieniędzy oraz za 

zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd. 

13. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie, 

jego ocena z zachowania może zostać obniżona oraz mogą zostać zastosowane kary przewidziane w 

statucie szkoły. 

14. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji z wyjazdu oraz przygotowania prezentacji 

informującej o przebiegu spotkania. Uczniowie sporządzają prezentację w jęz. polskim wspólnie lub 

indywidualnie. 

§ 7. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły i 

koordynatora projektu. Organizatorzy projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn 

zewnętrznych lub od nich niezależnych. 

2. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo do zmiany 

postanowień powyższego regulaminu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej szkoły i jest dostępny u 

koordynatora projektu. 

 

Toruń, 17.10.2016 r. 


