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§  1.Niniejszy  regulamin  określa  zasady  rekrutacji  uczestników  projektu,  który  jest

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  programu  Erasmus +  Edukacja

szkolna - akcja KA2

§ 2.Informacje o projekcie

1.  Projekt  realizowany  jest  przez  uczniów  i  nauczycieli  Zespołu  Szkół  w  Staninie

w okresie od 2018-09-01 do 2020-08-31.

2. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Staninie. 

3. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków 
Unii Europejskiej. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (transport, 
zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie).

4. Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w ponadnarodowych spotkaniach w 
Grecji, Rumunii i na Węgrzech, a także w Polsce (po 6 uczniów w każdym spotkaniu). 

5. Językiem roboczym projektu jest język angielski. 

6. Uczestnicy projektu:

 Zespół Szkół w Staninie, Polska - koordynator
 Békéscsabai SZC Zwack József Kereskedelmiés Vendéglátóipari Szakgim-

náziuma és Szakközépiskolája, Węgry
 3o Gymnasio Kilkis, Grecja
 Scoala Gimnaziala „Nikos Kazantzakis” Braila, Rumunia
 Kozmos Yaziliman Anadolu Lisesi, Turcja
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7. Cele projektu:

 rozwijanie chęci uczniów do czytania i motywowania ich; 

 rozwijanie kreatywność i umiejętności językowych uczniów; 

 rozwijanie krytycznego i twórczego myślenia u uczniów oraz ich zdolności
osobistych i społecznych;

 rozwijanie  zrozumienia  własnej  kultury  w związku  z  innymi  kulturami
europejskimi;                   

 promowanie europejskich wartości i rozwijanie spójności wśród obywateli
Europy;

 wymiana  metod  nauczania  i  ulepszanie  podstaw  materiałowych
nauczycieli języka; angielskiego.

 produkcja  trwałych  materiałów  dydaktycznych  i  dzielenie  się  nimi
z nauczycielami języków obcych w naszym i innych krajach. 

§ 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu

1.  Uczniowie  zainteresowani  udziałem w projekcie  otrzymają  zadania  do wykonania.
Przy ocenie zadania koordynator bierze pod uwagę następujące aspekty: terminowość,
zaangażowanie,  atrakcyjność pomysłu,  jego przydatność dla celów projektowych;  pod
uwagę będzie brana znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:

Dyrektor Zespołu Szkół w Staninie – Janusz Sobiech

Szkolny koordynator projektu - Katarzyna Koślacz

Nauczyciel języka angielskiego - Małgorzata Matyszek

3. W projekt zaangażowani są również bezpośrednio lub pośrednio inni uczniowie klas V,

VI, VII, VIII i III gimnazjum.

4. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się 
zaangażowaniem w realizację projektu.

Uczeń musi posiadać ważny  dowód osobisty lub paszport.

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do wyjazdów zagranicznych:

- wiek – ukończony 12 rok życia w marcu 2019;
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- ocena z zachowania za I semestr i/lub koniec roku szkolnego;

- umiejętność i odwaga w komunikowaniu się w języku angielskim;

- ocena z języka angielskiego na koniec I semestru i/lub koniec roku szkolnego;

- wynik z testu sprawdzającego poziom języka angielskiego (najbliższy poziomowi A2);

-  wykonanie  wymaganych  prac  na  rzecz  projektu:  logo,  test  o  Polsce,  prezentacje

o Polsce i szkole, innych prac;

-   napisanie ciekawej opowieści zaczynającej się od "Once upon a time..."

-   gotowość  przyjęcia  gości  ze  szkół  partnerskich  z  Turcji,  Rumunii,  Grecji,  Węgier

podczas wizyty w Polsce (planowana na maj 2020) – potwierdzona deklaracją pisemną

rodziców;

- szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie

pobytu za granicą, np. komunikatywność, otwartość, i poszanowanie innych partnerów,

reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania;

- inicjatywa, kreatywność, gotowość do występów publicznych i pracy w grupie w języku

angielskim,

- komunikatywność, otwartość, umiejętność  radzenia  sobie w różnych sytuacjach oraz

posiadanie  umiejętności współpracy w grupie;

- posiadanie wiedzy na temat krajów partnerskich ( kultura i zwyczaje).

§ 4. Inne zadania uczestników projektu.

Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

-  Współpraca  z  opiekunem  projektu  oraz  uczniami  wchodzącymi  w  skład  grupy

projektowej.

- Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

- Przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu oraz jego publiczna prezentacja po 
jego zakończeniu. 

Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przekazane osobom zakwalifikowanym 
indywidualnie. 
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§5 Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie.

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie.

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

i  rezygnacji  z  tego  wyjazdu,  rodzice/opiekunowie  prawni  ucznia  zobowiązują  się  do

poniesienia  kosztów  wynikających  z  tej  rezygnacji  (zmiana  nazwiska  na  bilecie

lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).

§6 Zasady uczestnictwa w mobilnościach.

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają zgodę na wyjazd w oświadczeniu.

2.  Uczeń  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  kompletu  dokumentów  (zgoda  rodziców,

zgoda  na  udzielenie  pomocy  medycznej,  kontakt  telefoniczny  z  uczniem  i  jego

rodzicami/opiekunami prawnymi itp.) w terminie określonym przez koordynatora.

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.  Uczestnicy  wyjazdu  są  zobowiązani  do  bezwzględnego  przestrzegania  poleceń

koordynatora projektu i opiekunów w trakcie wyjazdów zagranicznych w tym stałego

kontaktu telefonicznego.

5. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego

dnia.

§7 Postanowienia końcowe.

1.  Koordynator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  niniejszego  regulaminu

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

2.  Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i 
koordynatora projektu.
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