
 

 

Regulamin projektu ‘ERASMUS +’ 

 oraz wyjazdów uczniów (mobilności) 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie 

 

 

§ 1. 
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w projektcie: ‘Werte leben: 

Wir für Europa – Europa für uns: Interkulturelle und soziale Kompetenzen als Beitrag zur 

europäischen Demokratieerziehung und beruflichen Integration’ realizowanego przez I Liceum 

Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. 

 
§ 2. 

Informacje o projekcie 

1.Projekt realizowany jest w okresie od 2017-09-01 do 2019-08-31.  

2.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu 

partnerstwa strategiczne – współpraca szkół programu Erasmus +. 

3.Projekt skierowany jest do społeczności szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 

Żeromskiego w Opocznie 

4.W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów.  

5.Udział w projekcie jest dobrowolny.  

6.Projekt realizowany jest w formie: zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz indywidualnie 

przez uczniów.  

7.Cele projektu: 

- wzmożenie uczestnictwa społecznego i demokratycznego oraz możliwości współdziałania 

uczniów zaangażowanych w projekt szkół, 

- znajomość form uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, 

- poprawa kompetencji i umiejętności IKT, 

- uwrażliwienie na stereotypy i wpływ medialnych przekazów,  

- świadomość pozytywnych i negatywnych możliwości wpływu mediów społecznościowych 

na kształtowanie opinii i wartości, 

- poprawa orientacji zawodowej i integracja na płaszczyźnie regionalnej, krajowej                               

i europejskiej/międzynarodowej, 

- świadomość historycznej oraz co z tego wynika przyszłej odpowiedzialności za kształtowanie 

wartości, 

- rozwój europeizacji szkół. 

8.W ramach projektu przewiduje się dwa krótkoterminowe wyjazdy do szkoły partnerskiej:    

St.-Josef-Gymnasium, Klosterstraße 2, 54675 Biesdorf /Nadrenia – Palatynat/  w Niemczech.    

9.Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty podróży,  

wyżywienia, noclegów, biletów wstępu, przewodników i ubezpieczenia. Uczniowie                      

są zakwaterowani i goszczeni w rodzinach uczniów ze szkoły partnerskiej. Wydatki własne 

pokrywają uczestnicy wyjazdu.  

10.W wizytach zagranicznych (mobilności) może uczestniczyć po 10 uczniów, dlatego udział 

w wyjazdach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się 

szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu oraz posiadających predyspozycje              

do samodzielnego pobytu w rodzinach goszczących.   

11. W przypadku wygospodarowania funduszów na wyjazd dodatkowych uczniów, wówczas 

za zgodą szkoły goszczącej, liczba mobilności może ulec zmianie. 



 

 

§ 3. 

Zasady udziału w projekcie. 

1.W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów.   

2.Rekrutacja prowadzona będzie przez Zespół Projektowy I Liceum Ogólnokształcącego          

im. Stefana Żeromskiego w Opocznie od 1września 2017 roku do wyczerpania zadań 

związanych z realizacja projektu. 

3.W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą:  

- koordynator  projektu – p. Monika Kluska, 

- wicedyrektor  – p. Robert Sędkowski. 

- p. Sylwia Zwolińska 

4.Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele i uczniowie klas I-III I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie (w uzasadnionych przypadkach 

także absolwenci i kandydaci do szkoły),  

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

- motywacja ucznia do udziału w projekcie,  

- zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie do końca jego realizacji, 

- pozytywna opinia wychowawcy oraz dyrektora szkoły. 

6.Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyrażają 

pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku    

z działaniami dotyczącymi projektu –załącznik nr 1. 

7.Uczeń składa powyższą deklarację udziału w projekcie u koordynatora projektu.  

 

§ 4. 

Zadania uczestników projektu. 

1.Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:  

- wspólne z Zespołem Projektowym omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji 

projektu, podział zadań w zespole.  

- zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem.  

- promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.  

- .przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich publiczną 

prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu.  

2.Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją zadań 

projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli.  

 

§5 

Zasady uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych (mobilnościach). 

1.Rekrutacja na wyjazdy do szkoły partnerskiej prowadzona będzie przez Zespół Projektowy    

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie od 4września 2017 roku 

do 15 września 2017 roku na pierwszą wizytę oraz od 15 stycznia 2018 roku do 26 stycznia 

2018 roku na drugą wizytę. Zgłoszenia uczestnictwa dokonuje uczeń lub rodzic/prawny 

opiekun do koordynatora projektu w formie ustnej. 

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

prawnych.-  załącznik nr 2 

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

komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych osobowych). Ponadto, 

wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej.  

3.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. 



 

4.Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód osobisty.  

5.W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty 

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

ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.  

6.Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.  

7.Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię 

szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię        

czy przekonania.  

8.Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe 

oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.  

9.Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników pieniędzy      

oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd. 

10.Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu                               

oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania. Uczniowie wykonują 

zadanie w języku polskim (wspólnie lub indywidualnie).  

 

§6 

Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności (międzynarodowych krótkoterminowych 

wyjazdów do szkół partnerskich) 

1.W wyjazdach zagranicznych w ramach projektu mogą brać udział wyłącznie uczniowie             

I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. 

2.Aktywny udział w pracach projektowych. 

3.Kultura osobista i predyspozycje do samodzielnego przebywania w rodzinach goszczących 

(otwartość na dialog,  komunikatywny stopień znajomości języka niemieckiego i angielskiego. 

4.Brak przeciwwskazań medycznych.  

5.Deklaracja goszczenia ucznia z zagranicy. W przypadku małej liczby rodzin chętnych              

do zakwaterowania młodzieży zagranicznej w czasie spotkania w Polsce, uczniowie z tych 

rodzin będą kwalifikowani do wyjazdu w pierwszej kolejności.  

6.Zadeklarowanie przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne                                

z zakwalifikowaniem się do wyjazdu.  

7.Wyboru uczniów na poszczególne mobilności dokonuje Zespól Projektowy Erasmus+          

pod przewodnictwem koordynatora projektu.  

 

§7 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 

1.Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej 

w przypadku gdy:  

- rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu, 

- rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.  

2.W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji            

z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów 

wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji 

itp.).  

 

§8 

Skreślenie z listy uczestników projektu 

1.W razie nie wywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań projektu, Zespół 

Projektowy zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu. 



 

2.Zespół Projektowy zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco 

naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.  

 

§9 

Zasady uczestnictwa nauczycieli w projekcie 

1.W projekcie może uczestniczyć każdy nauczyciel zatrudniony w I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie. 

2.Nauczyciel chęć udziału w projekcie zgłasza koordynatorowi projektu. 

3.Do zadań nauczycieli biorących udział w projekcie należy:  

- wspólne omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podział zadań                  

w zespole, 

- zgodne, zespołowe podejmowanie działań objętych projektem.  

4.Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.  

5.Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych,                        

ich publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu.  

 

§10 

Postanowienia końcowe 

1.Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora projektu. 

2.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  
 

 

Opoczno, 1 września 2017 roku                                                      Dyrektor 

                                                                                           I Liceum Ogólnokształcącego 

                                                                              im. Stefana Żeromskiego w Opocznie 

       

                                                                                             Monika Kluska 
  

 

 

 


