REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS +
EDUKACJA SZKOLNA - AKCJA KA229
WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK
PARTNERSTWA WSPÓŁPRACY SZKÓŁ
realizowanego przez
LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie

§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Poniższy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów do udziału w projekcie, ich uczestnictwa
i wyjazdów, tzw. mobilności, w ramach realizacji projektu „Engaging Eco-citizens: Fostering
commitment in young Europeans” nr umowy 2019-1-DE03-KA229-059544_2.
2. Projekt jest realizowany od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku w ramach programu
Erasmus+ Edukacja Szkolna – Akcja KA229 : Partnerstwa Strategiczne i na podstawie umowy
zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu
Erasmus+.
3. Projekt realizowany jest dla uczniów LXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami
Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie.
4. Ogólne cele projektów unijnych:
a. Rozwijanie umiejętności językowych zapewniających uczniom sprawną komunikację w
języku angielskim w czasie przyszłych studiów i w pracy zawodowej;
b. Angażowanie uczniów w działania projektowe dotyczące wymiany doświadczeń
kulturowych, mających na celu kształtowanie tolerancyjnych postaw wśród młodych ludzi;
c. Umożliwianie uczniom rozwijania umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w
celu zdobywania kompetencji niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym oraz aktywnym
uczestniczeniu w życiu UE;
d. Rozwijanie umiejętności językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się
językiem angielskim;
e. Uświadamianie i przybliżanie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i
wartości europejskich;
f. Rozwijanie współpracy międzynarodowej;
g. Stworzenie uczniom możliwości zaangażowania w działania szkoły.
5. Projekt „Engaging Eco-citizens: Fostering commitment in young Europeans” przewiduje
wymianę uczniów z czterech krajów partnerskich: Francja, Niemcy, Hiszpania i Polska.
6. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny ponieważ projekt realizowany jest ze środków
Unii Europejskiej.
7. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
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§2
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Warunki konieczne do spełnienia
1.1.

dla uczniów przystępujących do projektu:

a. Umiejętność posługiwania się językiem angielskim przynajmniej w stopniu
komunikatywnym;
b. Wykazanie się komunikatywnością, otwartością oraz umiejętnością pracy w grupie;
c. Zaangażowanie w realizację projektu poprzez udział w działaniach na poziomie szkoły
(systematyczny udział w zebraniach i spotkaniach grupy projektowej, przygotowywanie
materiałów, prezentacji, filmów, dokumentacji projektu itp.);
d. Wysoka kultura osobista, nienaganne zachowanie i umiejętność pogodzenia obowiązków
szkolnych z obowiązkami wynikającymi z udziału w projekcie;
e. Cechowanie się rzetelnością, uczciwością i sumiennością podczas realizacji zadań projektu;
f. Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy podczas wizyty uczniów ze szkół partnerskich w
Polsce;
1.2.

dla nauczycieli lub pracowników administracji przystępujących do realizacji projektu:

a. Zatrudnienie w LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie w
pełnym wymiarze godzin;
b. Umiejętność posługiwania się językiem angielskim przynajmniej w stopniu
komunikatywnym;
c. Zaangażowanie w realizację działań projektowych oraz wykazanie się komunikatywnością i
umiejętności współpracy w grupie.
2. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie otrzymają zadania do wykonania. Przy ocenie
zadania koordynator bierze pod uwagę następujące aspekty: terminowość wykonania,
zaangażowanie, atrakcyjność pomysłu, jego przydatność dla celów projektowych oraz estetykę
wykonywanych zadań.
3. Koordynator projektu kwalifikując uczniów/ uczestników projektu do wyjazdu na warsztaty do
szkoły partnerskiej bierze pod uwagę:
➢
➢
➢
➢
➢

Terminowe i rzetelne wywiązywanie się z zadań projektowych (wyniki zadań są
odnotowywane przez koordynatora i oceniane);
Zgoda wychowawcy i nauczycieli;
Poprawne zachowanie;
Komunikatywny angielski;
Gotowość goszczenia ucznia ze szkoły partnerskiej.

4. Uczniowie przystępujący do projektu są zobowiązani dostarczyć do szkolnego koordynatora
następujące dokumenty:
a. Pisemna zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na udział ucznia w projekcie;
b. Pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku ucznia
dla potrzeb projektu.
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Druki dostępne są u szkolnego koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.
5. Uczestnik projektu, który w trakcie jego realizacji ukończy szkołę, ale nadal jest aktywnie
zaangażowany w realizację zadań projektowych, może nadal uczestniczyć w realizacji projektu,
ale nie może zostać zakwalifikowany na wyjazd na warsztaty do szkoły partnerskiej.
6. Uczniowie mają prawo przystąpić do projektu na każdym etapie jego realizacji w przypadku
wolnych miejsc

§3
ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

1. W trakcie realizacji projektu przewidziane są trzy wyjazdy do szkół partnerskich w Hiszpanii,
Niemczech i Francji oraz jedna wizyta uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich w LXV Liceum
Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema w Warszawie.
2. Wyjazdy zagraniczne do szkół partnerskich odbywają się w terminie i kolejności określonej
harmonogramem wyjazdów:
➢
➢
➢
➢

warsztaty
warsztaty
warsztaty
warsztaty

w Polsce – listopad 2019;
w Hiszpanii - kwiecień 2020;
we Francji – listopad 2020;
w Niemczech – kwiecień 2021.

3. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów i nauczycieli wyróżniających się
zaangażowaniem w pracę nad realizacją projektu.
4. Mobilności, czyli wyjazdy uczniów i nauczycieli, są opłacone ze środków unijnych otrzymanych
w ramach projektu – dotyczy to kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia
i dodatkowego ubezpieczenia.
5. Dodatkowe, własne wydatki uczestnicy wyjazdu pokrywają samodzielnie.
6. Zgodę na wyjazd ucznia w ramach warsztatów na terenie szkoły partnerskiej musi wyrazić
rodzic/ prawny opiekun oraz nauczyciel wychowawca.
7. Uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu muszą dostarczyć w terminie wskazanym przez
szkolnego koordynatora projektu, nie później jednak niż na miesiąc przed planowanym
wyjazdem, następujący komplet dokumentów:
•
•
•

Pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów ucznia na wyjazd;
Pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wyjazdu oraz zobowiązanie się do
przestrzegania ww. regulaminu i zasad bezpieczeństwa;
Karta informacyjna (dane niezbędne do ubezpieczenia, oraz dane teleadresowe do
kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia);
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•
•

Zgoda na udzielenie pomocy medycznej i posiadanie aktualnej karty EKUZ;
Posiadanie aktualnego dokumentu uprawniającego do wyjazdu (dowód osobisty lub
paszport).

8. Ani uczniowie ani ich rodzice nie mają możliwości decydowania o wyborze kraju, do
którego wyjedzie uczeń będący uczestnikiem projektu. Ostateczna decyzja należy do
koordynatora projektu.

9. W czasie wyjazdu na warsztaty do szkół partnerskich uczniowie prezentują wyniki swojej
dotychczasowej pracy oraz wykonują dalsze zadania projektowe wspólnie z uczniami
z krajów partnerskich.
10. Uczestnicy wyjazdu mają bezwzględny obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz
stosowania się do poleceń koordynatora i opiekunów.
11. Każdy uczestnik wyjazdu podlega bezwzględnie zakazom wynikającym z obowiązującego prawa
polskiego (w tym zakazom wynikającym ze Statutu szkoły) oraz prawa państwa, na terenie
którego przebywają.
12. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie oraz dbanie o dobre imię
szkoły i kraju. Uczestnicy wyjazdu nie mogą naruszać godności osób reprezentujących inną
kulturę, religię czy przekonania.
13. Uczniowie uczestniczący w wyjazdach na warsztaty do szkół partnerskich zobowiązani są do
gromadzenia materiałów niezbędnych do późniejszego opracowania sprawozdań i raportów oraz
materiałów promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.
Ponadto, po powrocie, zobowiązani są do rozpowszechniania ww. rezultatów w środowisku
szkolnym, lokalnym i międzynarodowym, np. w formie prezentacji, filmu czy fotorelacji.

§4
REZYGNACJA LUB WYKLUCZENIE Z WYJAZDU (MOBILNOŚCI)
1. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce wybrany zostanie
uczeń z listy rezerwowej.
2. W przypadku rezygnacji ucznia z wyjazdu bez podania uzasadnionej i udokumentowanej
przyczyny (np. choroba, nagła trudna sytuacja rodzinna), koszty wynikające z tej rezygnacji
(zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponoszą rodzice/prawni
opiekunowie ucznia.
3. W przypadku niewywiązywania się z powierzonych obowiązków lub braku zaangażowania
ucznia w lokalne działania projektowe, szkolny koordynator ma prawo do zmiany
przydzielonego terminu wyjazdu zagranicznego takiego ucznia (zaproponowania mu innego
terminu wyjazdu). W sytuacjach dalszego niewywiązywania się z powierzonych zadań, może
nastąpić całkowite wykluczenie ucznia z listy osób wyjeżdżających na warsztaty do szkoły
partnerskiej.
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§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczniowie nie wywiązujący się z obowiązkowych zadań mogą zostać skreśleni z listy grupy
realizującej projekt.
2. Koordynator oraz opiekunowie projektu (nauczyciele zaangażowani w jego realizację) nie
odpowiadają za zmiany w regulaminie wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich
niezależnych.
3. W sprawach nie regulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie zasady
wynikające z Programu Erasmus+, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa
wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych
osobowych.
4. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu.
5. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany
postanowień powyższego regulaminu.
6. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do Komisji
składającej się z Dyrektora Szkoły, koordynatora projektu oraz jednego z nauczycieli biorących
udział w realizacji projektu.
7. Treść regulaminu dostępna jest u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.
ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w sprawie zgody na udział
dziecka w projekcie Erasmus+, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na
wykorzystanie wizerunku.
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie (deklaracja) rodziców/prawnych opiekunów uczestnika projektu
przyjmującego ucznia ze szkoły partnerskiej.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów w sprawie zgody na wyjazd na
warsztaty na terenie szkoły partnerskiej w ramach realizacji projektu.
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