Szkoła Podstawowa nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim
Regulamin udziału w projekcie
Erasmus + „No place for hate” 2017-2019

I.

UDZIAŁ W PROJEKCIE

1. W projekcie mogą uczestniczyć uczennice i uczniowie klas IV-VIII.
2. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków

Unii Europejskiej. W wyjazdach do szkół partnerskich mogą brać udział uczniowie,
którzy ukończyli klasę IV. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału
w projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:
a) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy
w realizacji projektu, podziału zadań w zespole;
b) zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;
c) rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych
w harmonogramie;
d) współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu
projektowego;
II.

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZNIÓW DO WYJAZDÓW NA SPOTKANIA Z PARTNERAMI
W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+ NO PLACE FOR HATE
1. Ze względów finansowo-organizacyjnych w wyjazdach może uczestniczyć
ograniczona liczba uczniów. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów
szczególnie wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.
2. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej
z 3 osób: z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora oraz co najmniej jednego
nauczyciela zaangażowanego w projekt.
3. Przy wyborze uczniów zespół rekrutacyjny bierze pod uwagę:
1) stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu;
2) bardzo dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce;
3) komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego zweryfikowany podczas
rozmowy kwalifikacyjnej;
4) deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy;
5) szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie
pobytu za granicą, np. komunikatywność;
6) obecność na spotkaniach.

4. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących
wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.
5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie
wybrany uczeń z listy rezerwowej.
6. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty
zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, (ewentualnie koszty zakwaterowania
w hotelu oraz wyżywienia – w przypadku braku możliwości goszczenia przez
partnerów zagranicznych). Ewentualne dodatkowe wydatki (np. wycieczki) pokrywają
uczestnicy wyjazdu.
7. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez
uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na
bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
8. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły
i koordynatora projektu.
9. Opiekunowie projektu dokładają wszelkich starań, aby wyjazd przebiegł zgadnie
z planem, ale nie odpowiadają za zmiany wynikające od nich niezależnych.

III.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI)

1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest zgoda rodziców lub
opiekunów prawnych w formie pisemnej.
2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców,
zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta informacyjna w formie elektronicznej,
dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego
rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do
pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.
3. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim
udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, udzielenie
pomocy medycznej, posiadanie karty EKUZ, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.
4. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń
koordynatora projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego.
5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:
a. Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.
b. Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.
6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego
dnia.
7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu
ruchu drogowego, itp.

8. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o
dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników
reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
9. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego
udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną
zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły.
10. Za ewentualne wyrządzone szkody odpowiedzialność finansową ponoszą
rodzice/opiekunowie prawni.
11. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do
momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

IV.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo
zmiany postanowień powyższego regulaminu.
2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji
złożonej z Dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział
w realizacji projektu.
3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej
szkoły.

ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………………
w projekcie: „No place for hate” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 w Ostrowie
Wielkopolskim w ramach Programu Erasmus Plus/ Partnerstwa Strategiczne Szkół Akcja KA2
w terminie WRZESIEŃ 2017- SIERPIEŃ 2019.
Akceptuję postanowienia Regulaminu (dostępnego na stronie internetowej szkoły) udziału
uczniów w projekcie No place for hate, program Erasmus + Partnerstwa Strategiczne Szkół
Akcja KA2.
Rozumiem, że zdjęcia, filmy oraz nagrania wideo dotyczące uczniów biorących udział
w projekcie mogą być wykorzystywane przez szkoły partnerskie i/lub ich Narodowe Agencje
w materiałach promocyjnych. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*) na wykorzystywanie,
publikowanie i/lub powielanie fragmentów wywiadów i 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

*) Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE RODZICÓW DZIECKA PRZYJMUJĄCYCH UCZNIA ZE SZKOŁY PARTNERSKIEJ
Wyrażam zgodę na przyjęcie w moim domu ucznia szkoły partnerskiej podczas spotkania
w Ostrowie Wielkopolskim partnerów projektu realizowanego w ramach projektu No place
for hate, program Erasmus + Partnerstwa Strategiczne Szkół Akcja KA2, które odbędzie się
w październiku 2018 roku.
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 opieką nauczycieli.
3) w miarę możliwości postaram się przybliżyć uczniowi polską kulturę, tradycje i wartości.
Zobowiązuję 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

OŚWIADCZENIE RODZICÓW W SPRAWIE ZAGRANICZNEGO WYJAZDU DZIECKA
W RAMACH PROJEKTU „NO PLACE FOR HATE” PROGRAM ERASMUS +
Wyrażam
zgodę
na
udział
mojego
dziecka
………………………………………………………………………………w wyjeździe do …….…………………………………
w terminie…………………………………………………..
Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie mieszkało u rodziny
ucznia szkoły goszczącej…………………………………………………………………………………………………………
…………………… oraz realizowało program wizyty uzgodniony z koordynatorem ze Szkoły
Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim oraz przedstawicielami szkoły goszczącej.
Wyrażam zgodę, aby w przytoczonych wyżej sytuacjach moje dziecko pozostawało pod
opieką prawnych opiekunów ucznia goszczącego lub pracowników 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
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
W razie zagrożenia życia dziecka
zabiegi diagnostyczne, operacje.

zgadzam

się

na

jego

leczenie

szpitalne,

In case of a threat to my child’s life or health, I agree to his/her hospitalization and
diagnostic procedures or medical operations.

Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje o dziecku, które
mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas wyjazdu.
….…………………………………………………………………….……………….
Matka – podpis i nr telefonu
…………………………………………………………….…………………………..
Ojciec – podpis i nr telefonu

Ostrów Wlkp………………………………………………………………………………..

