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Regulamin udziału w projekcie  

"Keep IT, stay FIT! ICT and healthy life style in our schools",  

realizowanym w Prywatnym Gimnazjum nr 2 "Szkole Marzeń"  

w Piasecznie 

I. Informacje o projekcie 

1. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” - 

akcji 2 – Partnerstwa strategiczne polegające na międzynarodowej współpracy 

placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za 

oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: 

erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/ 

2. Ramowy opis projektu: 

Projekt "Keep IT, stay FIT! ICT & Helathy life style in our schools." powstał jako odpowiedź 

na potrzeby zdiagnozowane w szkołach partnerskich Niemiec, Litwy, Polski i Turcji.  

Z analiz potrzeb naszych szkół wynikło, że uczniowie mają problem z wykorzystaniem TIK na 

potrzeby edukacji, jednocześnie nadużywają nowych technologii w celach rozrywkowych, w skrajnej 

postaci krzywdząc innych (cyberprzemoc). Znaczna część nauczycieli nie wykorzystuje w pełni 

możliwości, jakimi dysponuje dana szkoła w obszarze TIK oraz nie nadąża za postępem 

technologicznym. Nasi uczniowie prowadzą siedzący tryb życia, często niezdrowo się odżywiają. 

Skutkiem tego nieraz nie w pełni harmonijny rozwój psychosomatyczny młodego człowieka: nadwaga, 

niedotlenie wynikające z niechęci do spędzania  czasu na świeżym powietrzu, bezproduktywne 

przebywanie w przestrzeni wirtualnej. 

Jednocześnie każdy partner ma know-how w interesujących nas obszarach dydaktyczno-

wychowawczych, którego poszukują pozostali. I tak np. szkoła polska ma wiedzę w dziedzinie 

geocachingu ( rodzaj gry miejskiej z wykorzystaniem nawigacji w smartfonie). Litewscy partnerzy 

korzystają z tabletów na lekcjach, koledzy z Niemiec budują dynamiczne strony internetowe, świetnie 

organizują czas podczas przerw międzylekcyjnych dzięki tzw. uczniowskim asystentom sportowym. 

Szkoła turecka zaś od lat korzysta e-podręczników. Doszliśmy do wniosku, że dzięki wymianie dobrych 

praktyk powstanie efekt synergii oraz wypracowana zostanie europejska wartość dodana. 

Mamy dwa cele strategiczne: 

I. Pragniemy wyposażyć  uczniów i nauczycieli  w nowe kompetencje w dziedzinie TIK. 

II. Chcemy następnie wykorzystać atrakcyjne dla młodzieży nowoczesne technologie do kształtowania 

właściwych nawyków żywieniowych oraz  przekonania uczniów do aktywnego spędzania czasu na 

świeżym powietrzu (geocaching) - ale bez zbędnych wyrzeczeń.  
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Dzięki geocachingowi przekonamy uczniów, że można w atrakcyjny sposób, z 

wykorzystaniem smartfonów, uprawiać krajoznawstwo, a piesze wędrówki są świetnym i tanim 

sposobem na ruch i dotlenienie. Nauczymy  przygotowywać zdrowe i smaczne potrawy.  Swoje 

dokonania młodzież udokumentuje na vlogach. Zwieńczeniem projektu będzie lip dub do wspólnej 

piosenki. 

Nauczyciele podczas sesji wymiany dobrych praktyk oraz studiów przypadku poznają zalety i 

wady e-dziennika i tabletów, podzielą się doświadczeniem nt. praw autorskich w Internecie, poznają 

nowe sposoby wykorzystania TIK na potrzeby dydaktyczne. Kadra opanuje umiejętność 

przeprowadzania badań ankietowych za pośrednictwem narzędzi internetowych. 

Materialnymi rezultatami projektu będą Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER): scenariusze lekcji 

z wykorzystaniem TIK  (rozszerzenie podstaw programowych (PP) przedmiotów przyrodniczych, wf, 

historii, informatyki);  vlog kulinarny oraz  "Kalendarz z przepisami na zdrowe i smaczne potrawy" (na 

lekcje techniki oraz godz. wychowawcze); miniporadnik oraz zbiór scenariuszy gier miejskich z 

wykorzystaniem geocachingu (rozszerzenie PP geografii oraz wf); Miniporadnik młodego filmowca; e-

zeszyty do przedmiotów przyrodniczych; "Vademecum  posługiwania się smartfonami (do 

wykorzystania na godz. wychowawczych i do tworzenia szkolnych regulaminów). Będą one miały 

charakter uniwersalny dzięki temu, że nasze pomysły zostaną zweryfikowane i udoskonalone w 

środowisku międzynarodowym  podczas krótkotrwałych wymian uczniów w trakcie warsztatów, lekcji, 

gier miejskich, studiów przypadków. Każdy rezultat wytworzony w wersji papierowej będzie miał swój 

odpowiednik cyfrowy wytworzony z pomocą programów open source.  

Stopień realizacji zamierzonych celów będzie regularnie badany przy użyciu m.in. 

następujących narzędzi ewaluacyjnych: ankiet on-line, wywiadów, zestawień tabelarycznych, analiz 

jakościowych i ilościowych partycypacji uczestników w poszczególnych działaniach. Zarządzanie 

budżetem projektu odbędzie się z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych.  

Upowszechnianie rezultatów projektu nastąpi m. in. za pośrednictwem: ulotek, mailingu, artykułów w 

prasie lokalnej oraz artykułu w prasie specjalistycznej, sesji posterowej, współudziału w evencie 

(festyn), sesji z udziałem władz lokalnych, strony internetowej projektu, eTwinning oraz Platformy 

Upowszechniania Rezultatów Projektów Erasmus+ .  

Trwałość efektów naszego projektu zapewnią: włączenie jego rezultatów do codziennych 

działań (m. in. rozszerzenia podstaw programowych w szkołach partnerskich) oraz jego adekwatność 

do potrzeb szkół europejskich, uniwersalność oraz jakość, która zweryfikowana zostanie w środowisku 

międzynarodowym.  

W działaniach projektowych bezpośredni udział weźmie udział ok. 250 uczniów w wieku 13-

16 lat oraz  ok. 40 nauczycieli z 4 szkół partnerskich. 

3. Język międzynarodowy projektu: angielski. 

4. Jedna mobilność zagraniczna (wyjazd do szkoły partnerskiej) obejmuje  od 6 do 7 

uczniów oraz co najmniej 2 nauczycieli, trwa do 7 dni.  

5. Czas realizacji projektu:1.09.2016-31.08.2018. 
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6. Szkoły partnerskie: 

1.  Paneveżio Juozo Balcikonio Gimnazija (Litwa) 

Respublikos g.47 

LT005 - Panevėžio apskritis 

LT-35170 Paneveżys 

www.jbgimnazija.lt 

rastine@ibg.panevezys.Im.lt 

tel.: +37045461421 

2. Abtei-Gymnasium Brauweiler (Niemcy) 

Kastanienallee 2 

Dea - Nordrhein-Westfalen 

 50259 Pulheim 

www.abteigymnasium.de 

sekretariat@abteigymnasium.de 

tel.: +4922349820211 

3. Burdur Goller Yoresi Anadolu Lisesi (Turcja) 

Ozgur Mahallesi Ismet Inonu Bulvarı No:33 

TR613 - Burdur 

www.golleryoresianadolulisesi.meb.k.12.tr 

758050@meb.k12.tr 

tel.: +902482339179 

 

II. Podstawowe warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Preferowani są uczniowie klas I i II Prywatnego Gimnazjum nr 2 w Piasecznie.  

2. Uczestnik projektu powinien posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (w 

przypadku mobilności do Turcji - wyłącznie paszport) w czasie wyjazdu 

zagranicznego, co najmniej tydzień po ostatnim dniu planowanej mobilności oraz 

przynajmniej w ciągu 2 miesięcy poprzedzających mobilność.  

3. Brak przeciwskazań medycznych.  

4. Udział w projekcie tożsamy jest z akceptacją przez uczestnika (kandydata) oraz jego 

rodziców niniejszego regulaminu. 
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III. Zasady rekrutacji uczestników mobilności zagranicznych (wyjazdów) 

 

1. Rekrutacji uczniów na daną mobilność dokonuje zespół nauczycieli powołany przez 

Dyrektora Szkoły.  

2. Ustala się następujący harmonogram mobilności uczniów oraz ich opiekunów: 

6-10.03.2017: Niemcy, 

9-13.10.2017: Litwa, 

9-13.04.2018: Turcja. 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. 

3. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów na mobilności, w sytuacji gdy 

liczba chętnych będzie większa niż liczba miejsc: 

 
Kryterium  

Liczba punktów Ocena klasyfikacyjna* z j. angielskiego  na półrocze poprzedzające półrocze, w którym 

odbywa się wyjazd 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 0 

Ocena klasyfikacyjna* zachowania na półrocze poprzedzające półrocze, w którym odbywa 

się wyjazd 

 

wzorowa 6 

bardzo dobra  5 

dobra 4 

Ocena za samodzielną pracę pisemną w j. angielskim liczącą od 100 do 130 słów na temat: 

„Why do I want to take part in an Erasmus+ project” 

 

6 4 

5 3 

4 2 

3 1 

2 0 

1 0 

Średnia ocen klasyfikacyjnych* z matematyki, j. polskiego, historii, WOS, fizyki, chemii, 

geografii, biologii  

 

6 6 

5 i więcej 5 
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4 i więcej 4 

3 i więcej 2 

2 i więcej 0 

RAZEM 60 

 * dopuszczalne jest uwzględnienie oceny prognozowanej, jeśli taka potrzeba lub konieczność wynikają z 

terminu mobilności.  

4.  Pozostałe kryteria rekrutacji na mobilności: 

- dążenie do zapewnienia równej liczby dziewcząt i chłopców, biorących udział w 

wyjeździe; 

- obowiązek uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji - m. in. praca na 

rzecz projektu, udział w spotkaniach, przygotowywanie materiałów, tworzenie  

dokumentów, prac w formie zestawień, plakatów, multimediów etc., 

- zobowiązanie się ucznia oraz jego rodziców do goszczenia ucznia z zagranicznej szkoły 

partnerskiej w trakcie spotkania projektowego w Polsce, 

- brak nagan, ocena klasyfikacyjna zachowania wystawiona przed terminem mobilności 

(półroczna lub roczna) nie niższa niż dobra, 

- złożenie w wyznaczonym przez koordynatora projektu lub osobę przez niego wskazaną 

terminie niezbędnej dokumentacji (w tym m. in. wypełnionych załączników do 

niniejszego regulaminu), 

- ten sam uczeń może wziąć udział tylko w jednej mobilności. 

5. Uczniowie spełniający wyżej wymienione kryteria zgłaszają swoje kandydatury poprzez 

złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) wraz z załącznikami nr 2 i 3 do 

niniejszego regulaminu przewodniczącemu zespołu rekrutacyjnego w terminie przez niego 

ogłoszonym w dzienniku e-elektronicznym (dopuszczalne jest przesłanie zgłoszenia w formie 

skanu pod adres poczty elektronicznej przewodniczącego zespołu ds. rekrutacji). 

6. W przypadku kiedy uczeń, znajdujący się na liście kandydatów zakwalifikowanych, na 

skutek zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania (np. nieobecności na 

zajęciach, spotkaniach informacyjnych, otrzymanie nagany) nie będzie mógł uczestniczyć w 

projekcie bądź będzie z niego wykluczony - prawo do tego wyjazdu uzyska pierwsza osoba z 

listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności. Od powyższej zasady może być 

wyjątek, jeśli będzie wymagało tego zapewnienie zbliżonej liczby chłopców oraz dziewcząt 

biorących udział w projekcie. 

7. Lista uczniów zakwalifikowanych i ewentualna lista rezerwowa zostaną podane do 

publicznej wiadomości.  
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IV. Postanowienia końcowe 

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wypełniają załączniki nr: 1, 2 oraz 3.  

2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (m. in. ww. 

wypełnione załączniki) w terminie określonym przez koordynatora  lub nauczyciela 

przez niego wskazanego.  

3. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na daną mobilność ustala koordynator projektu 

lub nauczyciel przez nie wskazany.  

4. Wszyscy uczestnicy mobilności są ubezpieczani ze środków przeznaczonych na 

realizację projektu. 

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu rodzice/prawni opiekunowie ucznia pokrywają 

koszty związane z wydatkami poniesionymi na organizację wyjazdu (z wyjątkiem 

choroby – na dowód czego rodzice ucznia przedstawiają zaświadczenie lekarskie).  

6. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu 

wycieczki oraz poleceń koordynatora projektu i opiekunów w trakcie wyjazdów 

zagranicznych. 

7. Udział w projekcie praz rekrutacji do niego jest tożsamy z zaakceptowaniem przez 

ucznia oraz jego rodziców niniejszego regulaminu. 

8. Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. 

9. Kwestie nieuregulowane i sporne rozstrzyga koordynator projektu. 

10. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u Dyrektora 

Szkoły.  

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2016 r.  

 

 

 

Kazimierz Stankiewicz 

Dyrektor PG nr 2 

Koordynator projektu 
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Załącznik 1 

Formularz zgłoszeniowy 

 do udziału w mobilności (wyjeździe zagranicznym) w ramach projektu  

„Keep IT, stay FIT!  ICT & healthy life style”. 

 

 

Imię i nazwisko  

Klasa  

Ocena klasyfikacyjna* zachowania w półroczu poprzedzającym mobilność  

Ocena klasyfikacyjna* z j. angielskiego na półrocze poprzedzające mobilność  

Ocena klasyfikacyjna* na półrocze poprzedzające mobilność:  

j. polski  

Historia  

WOS  

Matematyka  

Historia  

Fizyka  

Chemia  

Geografia  

Biologia  

Zobowiązujemy się przyjąć ucznia/uczennicę ze szkoły partnerskiej na czas jego/jej pobytu w 

Polsce w trakcie spotkania projektowego, m.in. zapewniając zakwaterowanie, kolację oraz 

śniadanie oraz opiekę. 

Zapoznałam -em się z Regulamin udziału w projekcie "Keep IT, stay FIT! ICT and healthy life 

style in our schools", realizowanym w Prywatnym Gimnazjum nr 2 "Szkole Marzeń"  

w Piasecznie 

* dopuszczalne jest uwzględnienie oceny prognozowanej, jeśli taka potrzeba lub konieczność wynikają 

z terminu mobilności – wpisać zgodnie ze wskazówkami koordynatora projektu  

Data  

Imię i nazwisko ucznia 

(wypełnić odręcznie) 

 

……………………………………………………… 

Imiona i nazwiska rodziców 

(wypełnić odręcznie) 

 

………………………………………………………

………………………………………………………. 
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Załącznik 2  

OŚWIADCZENIE 

 

rodziców/opiekunów prawnych w sprawie zagranicznego wyjazdu zagranicznego 

dziecka w ramach Programu Erasmus+ 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (podać imię i nazwisko): 

 

…………………………………………………….. 

 

w wyjeździe do/na (podać kraj)……………………………….. 

   

w terminie……………………… w ramach projektu Erasmus+.  

 

Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie mieszkało w domu jednego z 

uczniów uczestników projektu oraz realizowało program wizyty mogący różnić się od programu polskich 

opiekunów, z którymi wyjeżdża.  

 

Wyrażam zgodę, aby w przytoczonych wyżej sytuacjach moje dziecko pozostawało pod opieką 

nauczycieli szkoły goszczącej lub rodziców ucznia goszczącego.  

 

Uwagi dotyczące zdrowia dziecka: 

 

a)  choroby przewlekłe i przyjmowane leki 

……………………………………………………………………………..  

b) inne dolegliwości (omdlenia, częste bóle głowy, duszności, szybkie męczenie się, choroba lokomocyjna itd.): 

..…………..…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

c) ograniczenia związane z odżywianiem się: 

………………………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………... 

 

W razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego wizytę u lekarza lub leczenie szpitalne. 

 

Data  

Imiona rodziców (wypełnić 

odręcznie) 

 

………………………………………………………………

…………………………………………............................... 

Nazwiska rodziców (wypełnić 

odręcznie) 

 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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Załącznik 3  

 

OŚWIADCZENIE WS. DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie, publikowanie lub powielanie fragmentów 

wywiadów, listów (e-maili), obrazów oraz nagrań dźwiękowych mojego dziecka przez szkołę 

macierzystą, szkoły partnerskie i ich Narodowe Agencje w zawiązku z jego udziałem w 

projekcie.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizowanego 

projektu w ramach programu Erasmus + przez zagraniczną szkołę partnerską wymienioną              

w niniejszym Regulaminie. 

 

 

Data  

Imiona rodziców (wypełnić 

odręcznie) 

 

……………………………………………………… 

 

…………………………………………………....... 

Nazwiska rodziców (wypełnić 

odręcznie) 

 

……………………………………………………… 

 

………………………………………………………. 

 

 


