Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego
w Zespole Szkół w Rozogach

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+”

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pt. „Through artistic abilities to developed basic skills”,
realizowanego przez Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Rozogach, w
kooperacji ze szkołami: 1st Primay School of Schimatari – Grecja, Osnovna škola Darda –
Chorwacja i Osnovna sola Toma Brejca – Słowenia,
od 1.09.2016r. do 31.08.2018r.
Nr projektu: 2016-1-PL01-KA219-026076_1

§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.
„Through artistic abilities to developed basic skills”, który jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach programu Erasmus+, sektor - Edukacja Szkolna KA2 - Współpraca na
rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół.

§ 2.
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w
Rozogach, ul. 24 – Stycznia 13, 12-114 Rozogi.
2. Odpowiedzialność za właściwą realizację projektu ponosi Zespół projektowy:
 Koordynator projektu, międzynarodowy administrator całego projektu
 Szkolni koordynatorzy ze szkół partnerskich
 Zespoły projektowe w szkołach: liderzy klubów i nauczyciele wspierający
3. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie nieuregulowanych w niniejszym regulaminie spraw należą
do kompetencji Koordynatora projektu
4. Główne cele projektu:
rozwijać umiejętności podstawowe uczniów z użyciem Multi - i interdyscyplinarnych
metod angażując ich zdolności artystyczne i naturalną potrzebę wiedzy, interakcji i
zabawy
w pierwszym roku realizacji projektu, zbadać wpływ naszych kultur narodowych na
proces uczenia się na podstawie rozwoju teatru,
w drugim roku realizacji projektu, wpływ naszych kultur i tradycji regionalnych
kultywowanych w naszych regionach na proces na proces uczenia się,
promować nasze własne kultury, dziedzictwo narodowe i regionalne na arenie
międzynarodowej za pośrednictwem międzynarodowych warsztatów i imprez
publicznych opartych na uczniowskich występach artystycznych
motywować uczniów do nauki, nie tylko własnego języka, ale również języków obcych,
takich jak angielski i niemiecki, jako bazy dla ich przyszłej edukacji i zatrudnienia

1

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego
w Zespole Szkół w Rozogach

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+”
promować wymianę doświadczeń, metod, innowacji i dobrych praktyk w celu
poprawy podstawowych umiejętności uczniów i zapobiegania przedwczesnemu
kończeniu nauki
rozwijać kreatywność i odpowiedzialność uczniów poprzez ich zaangażowanie w cały
proces planowania, organizowania i prezentowania swoich osiągnięć w projekcie, jak
również wspierać ich kreatywność i umiejętność współpracy lokalnie, jak i na arenie
międzynarodowej
rozwijać umiejętności i kompetencje TIK
5. Projekt skierowany jest do uczniów klas II gimnazjum.
6. W projekcie może wziąć udział dowolna liczba uczniów.
7. Mobilności zagraniczne obejmą 18 uczniów w ciągu całego projektu, po 6 na każdy
zaplanowany wyjazd na warsztaty międzynarodowe (z zachowaniem zasady równości płci –
uczniowie jadą na warsztaty aby się czegoś nauczyć, po powrocie muszą zorganizować Dzień
Otwarty dla pozostałych uczniów, rodziców i innych mieszkańców, zdać sprawozdanie z tego,
czego doświadczyli: zaprezentować film, plakaty, prezentacje PowerPoint i opowiedzieć o
swoich doświadczeniach, zorganizować wystawę wytworów i prac).
8. Odbędą się 4 międzynarodowe warsztaty dla uczniów, 3 wyjazdowe: do Grecji - „Drama i
teatr starożytny Grecji z elementami sztuki i muzyki ” – w pierwszym roku projektu, w
listopadzie 2016r., do Chorwacji - „Sztuka regionu – rzeźba ze słomy, drama i tańce wielu
kultur” – w pierwszym roku projektu, w kwietniu 2017r., do Słowenii - „Sztuka lokalna plenery, tańce ludowe i drama matematyczna” - w drugim roku projektu, w październiku
2017r. i jeden w szkole macierzystej, koordynującej – Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego
w Rozogach -„Folklorystyczna drama - Stand Up, sztuka, rękodzieło i tańce regionalne” - w
drugim roku projektu, w marcu 2018r.

§ 3.
Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacja w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach prowadzona będzie przez
Zespół Rekrutacyjny dwukrotnie:



do 30 września 2016
do 10 września 2017

2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:





Koordynator projektu – p. Anita Dąbrowska
Lider klubu teatralnego – p. Eliza Herasimiuk
Lider klubu plastycznego – p. Aldona Kaczmarczyk
Lider klubu tanecznego – p. Barbara Świder wraz z p. Małgorzatą Madej

3. Uczestnikiem projektu może być uczeń, który z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w
projekcie i jest uczniem klasy II gimnazjum.
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4. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:















Motywacja ucznia do udziału w projekcie.
Zadeklarowanie uczestnictwa w zajęciach plastycznych, teatralnych lub tanecznych na
dany rok projektu – Ankieta rekrutacji - Załącznik nr 1. Wiąże się to z systematycznym
uczęszczaniem na wybrany rodzaj zajęć, wywiązywaniem się z obowiązków i
przydzielonych zadań, współtworzeniem dokumentacji projektu w formie różnorodnych
prezentacji, w tym wystąpień publicznych.
Predyspozycje artystyczne ucznia w zakresie plastycznym, teatralnym i tanecznym.
Znajomość języka angielskiego, w stopniu co najmniej podstawowym.
Chęć rozwijania umiejętności językowych w językach: ojczystym, angielskim i niemieckim
oraz kompetencji TIK.
Uczeń przystępujący do realizacji projektu powinien dostarczyć zespołowi
rekrutacyjnemu: pisemną zgodę rodziców prawnych opiekunów na udział w projekcie
oraz pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych
i wykorzystanie wizerunku dziecka – Załącznik nr 2.
Pozytywna opinia wychowawcy klasy.
U uczniów objętych mobilnością zagraniczną – pisemna zgoda rodziców/opiekunów
prawnych na wyjazd ucznia za granicę – Załącznik nr 3 i goszczeniu u rodziny jednego z
uczniów zaangażowanych w projekt w szkole partnerskiej oraz deklaracja
rodziców/opiekunów prawnych, w której zobowiążą się oni do przyjęcia gości z zagranicy
u siebie w domu (nocleg, wyżywienie, opieka) – Załącznik nr 4.
Decyzję w sprawie udziału ucznia w projekcie podejmuje Zespół Rekrutacyjny
(w składzie – j. w.)
Przed podjęciem ostatecznej decyzji Zespół Rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów.
Lista uczestników projektu zostanie podana do publicznej wiadomości i opublikowana na
stronie internetowej szkoły: www.zsrozogi.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 4.
Zasady pracy w projekcie
1. Prace w ramach projektu uczniowie wykonują głównie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych –
po 2 godziny tygodniowo w klubach: teatralnym, plastycznym, tanecznym – 60 godzin zajęć w
danym klubie rocznie. Istnieje korelacja tematyczna pomiędzy poszczególnymi klubami.
2. Przewidziane są jednodniowe warsztaty wyjazdowe dla uczniów , w czasie lekcji, których
liczna godzin wlicza się w ogólną liczbę wymaganych godzin do wypracowania.
3. Niektóre z zadań projektowych realizowane będą na zajęciach lekcyjnych. W tym przypadku,
w działania projektowe zaangażowani są wszyscy uczniowie biorący udział w lekcjach, a zgoda
rodziców nie jest wymagana.
4. Uczniowie wykonują zadania związane z projektem pracując w grupach lub indywidualnie,
pod nadzorem nauczycieli opiekujących się klubami oraz samodzielnie.
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5. Uczniowie pracują z wykorzystaniem platformy e-Twinning, wykorzystując stworzoną już
TwinSpace projektu pt. „Learning through art, dance and theatre”, gdzie zamieszczane będą
działania i rezultaty niniejszego projektu.
6. Wszystkie prace uczniów – efekty pracy w klubach będą upowszechniane publicznie w
postaci: przedstawień teatralnych, Dni Tańca, Dni Otwartych po powrocie z warsztatów
międzynarodowych, wystaw sztuki uczniowskiej i innych formach: prezentacje
multimedialne, filmy, wideokonferencje, itp.

§ 5.
1.
2.

3.
4.

Wyjazdy zagraniczne
W ramach realizacji projektu przywiduje się wyjazdy na warsztaty międzynarodowe do
każdej ze szkół partnerskich.
Ze względu na niewielką liczbę uczniów, którzy mogą uczestniczyć w wyjazdach (szczegółowe
przepisy zawarte w przewodniku po programie Erasmus+ na rok 2016, znajdującego się na
stronie: www.erasmusplus.org.pl/dokumenty .) traktowane są one jako wyraz szczególnego
uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu (nagroda).
Wyjazdy na warsztaty opłacone są z grantu otrzymanego przez szkołę (zakup biletów
lotniczych i inne środki transportu, ubezpieczenie, noclegi, wyżywienie).
Warunki rekrutacji na wyjazdy zagraniczne:
 pełne zaangażowanie w realizację zadań projektowych,
 98% – 100% frekwencji na zajęciach,
 chęć uczestnictwa w wyjeździe,
 zgoda rodziców na wyjazd i ich pisemna deklaracja o przyjęciu gości z zagranicy w
czasie warsztatów międzynarodowych w szkole macierzystej,
 brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia podróży,
 zachowanie co najmniej bardzo dobre,
 posiadanie ważnego dokumentu tożsamości pozwalającego na przekroczenie granicy
(dowód, paszport),
 w razie trudności z wyłonieniem uczestników, dodatkowo może zostać uwzględniona
znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowej komunikacji,
 rekrutacji na wyjazdy dokonuje Zespół Rekrutacyjny (w składzie j. w.)
 przyjmuje się zasadę, zgodnie z którą uczeń może brać udział w wyjeździe tylko jeden
raz. Zastrzega się jednak możliwość ponownego wyboru ucznia (tylko) w sytuacji, w
której nie można wskazać innych uczniów gwarantujących pełną realizację celów
zaplanowanych warsztatów. (Z zachowaniem zasady równości płci – uczniowie jadą na
warsztaty aby się czegoś nauczyć, po powrocie muszą zorganizować Dzień Otwarty dla
pozostałych uczniów, rodziców i innych mieszkańców, zdać sprawozdanie z tego, czego
doświadczyli: zaprezentować film, plakaty, prezentacje PowerPoint i opowiedzieć o
swoich doświadczeniach, zorganizować wystawę wytworów i prac),
 w przypadku gdy liczba chętnych do wyjazdu przekroczy ilość kwalifikowaną - 6
uczniów (z zachowaniem zasady równości płci) na każdy warsztat międzynarodowy,
zostanie utworzona grupa rezerwowa,
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 w przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału w
warsztatach zaproszony zostanie uczeń z listy rezerwowej,
 jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu na warsztaty międzynarodowe zrezygnuje z
niego po dokonaniu rezerwacji podróży, rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do
poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie
lotniczym, odwołanie rezerwacji, zakup nowego ubezpieczenia podróżnego, itp.)
 do każdego wyjazdu opracowany zostanie odrębny regulamin zawierający prawa i
obowiązki uczestników dołączony do zgody rodziców na wyjazd,
 uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/prawnych
opiekunów,
 uczeń, w terminie określonym przez koordynatora projektu, zobowiązany jest
dostarczyć komplet wymaganych dokumentów (zgoda rodziców na wyjazd, pisemne
potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wyjazdu, zgoda na udzielenie pomocy
medycznej (na zgodzie na wyjazd dziecka), itp.)
 rodzice/opiekunowie prawni, wraz z dzieckiem, zobowiązani są do udziału w
zebraniach informacyjnych i organizacyjnych przed wyjazdem.
 każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń
koordynatora projektu i opiekuna podczas podróży i w czasie trwania warsztatów
międzynarodowych oraz przestrzegać poleceń pracowników szkoły goszczącej i rodzin
goszczących,

§ 6.
Zasady przyjmowania uczniów z zagranicy w domach uczestników projektu
1. W trakcie realizacji projektu, w drugim roku – marzec 2018 (od 18 marca 2018r. - przyjazd
uczestników wieczorem - do 26 marca 2018r.- wyjazd uczestników rano) odbędą się warsztaty
międzynarodowe w Gimnazjum. Im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach, podczas których
rodziny uczniów biorących udział w projekcie mogą przyjąć dzieci z zagranicy uczestniczące w
tych warsztatach (razem przyjedzie 18 uczniów ze szkół partnerskich po 6 z każdej szkoły – z
zachowaniem zasady równości płci).
2. Rodzina przyjmująca zapewnia uczestnikowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w tym:





odbiór gościa ze szkoły w dniu jego przyjazdu na warsztaty i odwoź do szkoły w dniu jego
odjazdu,
przywóz gościa na zaplanowane zajęcia i warsztaty oraz jego odbiór po ich zakończeniu
(program warsztatów będzie dostępny online na stronie internetowej szkoły:
www.zsrozogi.pl
zakwaterowanie, samodzielne miejsce do spania, a w przypadku gościa odmiennej płci
samodzielne pomieszczenie dla niego, łazienka, pościel, ręczniki ...,
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 wyżywienie, oprócz sytuacji, w których gość będzie przebywał pod opieką nauczycieli
(śniadanie, obiadokolacja, kolacja)
 możliwość poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji, wartości,
 Rodzice/opiekunowie prawni ucznia potwierdzają gotowość do przyjęcia gościa ze szkoły
partnerskiej w deklaracji – Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu,
 Uczniowie przyjmujący gości uczestniczą w większości działań zaplanowanych podczas
warsztatów międzynarodowych.

§ 7.
Zadania uczestników projektu
1. Wspólnie z liderem klubu i nauczycielami wspierającymi omówienie i ustalenie zasad
współpracy w realizacji projektu, podział zadań w zespole.
2. Zgodna współpraca w zespole w czasie zajęć w klubach.
3. Systematyczność w pracy i aktyny udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach i działaniach.
4. Terminowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków i przydzielonych zadań.
5. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
6. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją działań
projektowych pod opieką liderów klubów, nauczycieli współpracujących w projekcie i
koordynatora projektu.

§ 8.
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej w przypadku zdarzeń losowych. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, podpisana
przez rodziców/prawnych opiekunów do koordynatora projektu, który zgłasza to do Dyrektora
Szkoły.
2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd na warsztaty międzynarodowe i jego
rezygnacji z udziału w projekcie i w wyjeździe, rodzice/prawni opiekunowie ucznia zobowiązują
się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (j. w. § 5.)
3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie lub skreślenia z listy, uczestnik
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dodatkowych: dydaktycznych,
szkoleniowych, stroju, innych (jeśli są przewidziane w pracy danego klubu) najpóźniej do chwili
złożenia pisemnej rezygnacji.
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§ 9.
Skreślenie z listy uczestników projektu
1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku gdy uczestnik przekroczy 20%
nieobecności i nie jest ona spowodowana chorobą, zdarzeniem losowym, koordynator, po
konsultacji z liderem danego klubu, wychowawcą klasy, zastrzega sobie prawo do skreślenia
ucznia z listy uczestników projektu. Rozliczanie frekwencji odbywać się będzie co miesiąc.
2. Koordynator, po konsultacji z liderem danego klubu i wychowawcą klasy, zastrzega sobie
również prawo do wykluczenia ucznia z udziału w projekcie za rażące naruszanie i
nieprzestrzeganie Regulaminu Pobytu Ucznia w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w
Rozogach.
3. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie określają przepisy obowiązujące w szkole, zawarte
w odrębnych dokumentach szkolnych.

§ 10.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych, niezależnych od niego, okoliczności.
3. W sytuacjach spornych decyzję podejmuje komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły,
koordynatora projektu i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt (lidera klubu).
Odwołanie należy zgłosić do koordynatora projektu w momencie wystąpienia sporu lub
najpóźniej po upływie 3 dni po ogłoszeniu spornej decyzji na stronie internetowej szkoły lub
tablicy ogłoszeń.
4. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
5. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły: www.zsrozogi.pl, u
koordynatora projektu, dyrektora szkoły i na tablicy ogłoszeń.
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Załącznik nr 1

Ankieta rekrutacji uczestników projektu,
pt. „Through artistic abilities to developed basic skills”,
realizowanego przez Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół w Rozogach,
w kooperacji ze szkołami: 1st Primay School of Schimatari – Grecja, Osnovna škola Darda –
Chorwacja i Osnovna sola Toma Brejca – Słowenia,
od 1.09.2016r. do 31.08.2018r.
Nr projektu: 2016-1-PL01-KA219-026076_1
Edukacja Szkolna KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół

Imię i nazwisko ucznia, klasa …………………………………………………….
Czy chcesz rozwijać swoje umiejętności?

TAK

NIE

Czy chcesz uczestniczyć w projekcie i jesteś gotowy/a na współpracę międzynarodową?
TAK
NIE
Określ w jakiego rodzaju zajęciach chciał/abyś brać udział:
 zajęcia plastyczne ………
 zajęcia teatralne ………
 zajęcia taneczne ………
Czy jesteś gotowy/a wywiązywać się sumiennie z przydzielonych zadań?
TAK
NIE
Wybierz co najmniej 3 powody, dla których chciał/abyś w tym projekcie uczestniczyć:
 chcę rozwijać swoje zainteresowania
 chcę rozwijać swoje umiejętności językowe, TIK i artystyczne
 chcę nawiązać przyjaźnie z rówieśnikami za granicą
 chcę poznać inne kultury
 chcę poznać życie uczniów w innych krajach
 inne ……………………………………………………..

……………………………………………………..
Data, miejscowość, podpis ucznia(czytelny)
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Załącznik nr 2
Oświadczenie

Ja, ..................................................................................... wyrażam
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego ………………………………………………………………………….,
imię i nazwisko dziecka

ucznia klasy ………… Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach
na uczestnictwo w projekcie Programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne –
Współpraca Szkół pt. „Through artistic abilities to developed basic skills” – „Przez zdolności
artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych”, przetwarzanie jego danych
osobowych, publikowanie zdjęć i filmików związanych z projektem na stronie internetowej szkoły
oraz stronie TwinSpace istniejącego już projektu eTwinning.
Projekt realizowany jest przez szkołę w terminie od 01.09.2016r do 31.08.2018r.
Przyjmuję do wiadomości, iż 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, nagrań filmowych, dźwiękowych mojego dziecka przez szkołę macierzystą,
Narodową Agencję, szkoły partnerskie, ich Narodowe Agencje podczas jego udziału w projekcie.

……………………………………
Miejscowość i data

…….…….……………………………………………………………..
Czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych
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Załącznik nr 3
Zgoda Rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd ucznia
do kraju partnerskiego w ramach projektu Programu Erasmus+
pt. „Through artistic abilities to developed basic skills”
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………………………
w wyjeździe do ……………………………… w terminie …………………………………...
Przyjmuję do wiadomości, że moje dziecko będzie realizowało program spotkania - warsztatów, z
którym zapoznałam/-em się podczas spotkania informacyjnego w dniu ……………….. 2016r.

Wyrażam zgodę, aby w przytoczonej wyżej sytuacji moje dziecko pozostawało pod opieką
nauczycieli:
1. …………………………………
2. …………………………………
oraz nauczycieli szkoły goszczącej: ……………………………………………………….
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
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgoda na leczenie / udzielenie pomocy medycznej
W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne,
operacje poza granicami kraju.
In case of a threat to my child’s life or health, I agree on his/her abroad hospitalization,
diagnostic procedures or medical operations.
…………………………………………………………..
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
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Regulamin wyjazdu zagranicznego
1. Uczestnicy warsztatów jadą na warsztaty międzynarodowe aby się czegoś nauczyć, po
powrocie muszą zorganizować Dzień Otwarty dla pozostałych uczniów, rodziców i innych
mieszkańców, zaproszonych gości, zdać sprawozdanie z tego, czego doświadczyli:
zaprezentować film, plakaty, prezentacje PowerPoint i opowiedzieć o swoich
doświadczeniach, zorganizować wystawę wytworów i prac
2. Uczestnik wyjazdu powinien posiadać komplet dokumentów (zgoda rodziców, w tym zgoda
na udzielenie pomocy medycznej, karta EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego, dowód osobisty lub paszport oraz ksero powyższego dokumentu)
3. Uczestnik wyjazdu musi być odpowiednio do niego przygotowany (walizka, odpowiedni ubiór,
obuwie, dowód osobisty lub paszport, legitymacja szkolna, słownik kieszonkowy polskoangielski)
4. Uczestnik wyjazdu stawia się punktualnie, w dniu wyjazdu, o wyznaczonej godzinie
………………. przed budynkiem Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach
5. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za dowóz dziecka na wyznaczone przez
organizatora miejsce zbiórki w dniu ………………….. oraz odbiór w dniu powrotu tj. ……………….
………………………. spod szkoły. Na wyraźne, pisemne życzenie rodzica zespół wyjazdowy szkoły
może zabrać na wyjazd i wysadzić po przyjeździe w miejscu wskazanym przez
rodzica/prawnego opiekuna, znajdującym się na trasie przejazdu
6. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania
poleceń
7. Podczas podróży każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów podróżnych
oraz stosować się do poleceń opiekunów, kierowców, służb lotniskowych, itp.
8. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień i przepisów i regulaminów
obowiązujących w miejscu zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu warsztatów
(min. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach
publicznych, ciszy nocnej, BHP)
9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z programem warsztatów, sporządzenia
sprawozdania w formie prezentacji multimedialnej, filmu lub innych przydzielonych form z
zajęć w ……………………………. oraz propagowania projektu Erasmus+ po powrocie w czasie Dnia
Otwartego, którego będzie współorganizatorem
10. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię
szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię, czy
przekonania, obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne musi traktować z należytym
szacunkiem
11. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie, które nie naraża bezpieczeństwa
własnego i innych
12. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:
• Samodzielnego – bez zgody opiekunów - oddalania się od grupy
• Spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci
• Palenia papierosów
13. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w
danym miejscu i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg
14. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program warsztatów i rozkład czasowy
dnia
15. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może
nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów (nauczycieli), pod opieką, których się
znajduje
11

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego
w Zespole Szkół w Rozogach

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+”
16. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe
oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Gimnazjum im. ks. Jana
Twardowskiego w Rozogach ani nauczyciele - opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za
zagubienie pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych
na wyjazd
17. Uczestnik wyjazdu otrzyma od Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach
jednorazowe kieszonkowe na …..-dniowy pobyt za granicą w kwocie ………… euro dziennie,
tj. w sumie równowartość ……. euro. Kieszonkowe te przeznaczone jest na pokrycie kosztów
kolacji, przejazdów i biletów wstępu (Jeśli taka będzie potrzeba - pieniędzmi dysponuje
nauczyciel opiekun)
18. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
ucznia
19. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów
prawnych
20. Za zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia i
zakończenia wyjazdu (szkoła) a domem odpowiadają rodzice
21. Wyjazdy opłacone są z grantu otrzymane przez szkołę na ten cel ( bilety lotnicze,
ubezpieczenie, udział w warsztatach, itp.), uczniowie kwaterowani są u rodzin uczniów szkoły
partnerskiej organizującej warsztaty międzynarodowe w ramach projektu, które zapewniają
noclegi, wyżywienie, itp., uczeń może posiadać własne kieszonkowe na drobne wydatki nie
pokrywane z grantu
22. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator a opiekunem nauczyciel uczestniczący w realizacji
projektu
23. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia
wyjazdu przez koordynatora, zaraz po powrocie do szkoły macierzystej
24. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły i
koordynatora projektu
Postanowienia końcowe
1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych okoliczności.
2. W przypadkach spornych, decyzję podejmuje komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji
szkoły, koordynatora, co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu, dyrektora szkoły oraz na
szkolnej stronie internetowej: www.zsrozogi.pl
Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje o dziecku, które
mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas wycieczki oraz, że akceptuję
postanowienia powyższego regulaminu.
Ojciec
Matka
Imię i nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Adres zamieszkania
Czytelne Podpisy

Data

Podpis

Data

Podpis

12

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego
w Zespole Szkół w Rozogach

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+”
Załącznik nr 4

Oświadczenie rodziców /opiekunów prawnych
w sprawie zgody na przyjęcie w swoim domu ucznia ze szkoły partnerskiej
Wyrażam zgodę na przyjęcie w moim domu ucznia ze szkoły partnerskiej podczas warsztatów
międzynarodowych organizowanych w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Rozogach w
ramach projektu Programu Erasmus+ pt. „Through artistic abilities to developed basic skills”,
które odbędą się w dniach od 19.03.2018r do 25.03.2018r.
Oświadczam, że zapewnię uczniowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w szczególności:
1) samodzielne miejsce do spania
2) wyżywienie, oprócz sytuacji, w których uczeń będzie przebywał pod opieka swoich nauczycieli
3) odbiór ucznia spod szkoły w dniu przyjazdu i dostarczenie go do szkoły w dniu jego odjazdu.
W miarę możliwości postaram się przybliżyć uczniowi polska kulturę, tradycje i wartości.
Zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu o
niewłaściwym zachowaniu ucznia oraz wszelkich niepokojących sytuacjach związanych z jego
pobytem.

………………………………………………….
Data i podpis matki

……………………………………………………….
Data i podpis ojca
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