
 
Regulamin udziału w projekcie 

 

1 
 

 

Regulamin udziału w projekcie  

"We in Europe - Europe in us",  

realizowanym w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 72 "Szkole Marzeń"  w Piasecznie 

I. Informacje o projekcie 

 

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

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: 

erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/ 

 

2. Ramowy opis projektu: 

Kim byli nasi bohaterowie w przeszłości, kim są dzisiaj? Jak żyliśmy w przeszłości, jak mamy żyć dzisiaj i jak 

wyobrażamy sobie naszą przyszłość? Jakie są nasze wspólne wartości? Takie pytania są punktem wyjścia dla naszego 

projektu dot. europejskiego dziedzictwa kulturowego, odkrywania naszej przeszłości i teraźniejszości oraz tworzenia wizji 

naszej przyszłości. Jesteśmy trzema różnymi szkołami: z Francji (Collège Aimé Césaire, Paryż), Polski (Prywatna Szkoła 

Podstawowa nr 72 "Szkoła Marzen ", Piaseczno) i Niemiec (Heinrich-Heine Gymnasium, Oberhausen).  

Planujemy trzy robocze spotkania z uczniami z naszych szkół, z których każdy koncentruje się na wymienionych 

aspektach bycia Europejczykiem: 

1. Świat dokoła nas  – to oznacza otaczający nas świat: architektura, przyroda i sławne postacie, które wpłynęły na 

nas. 

2. Wybitni ludzi w naszej wyobraźni i w rzeczywistości. 

3. Nasze doświadczenia osobiste. 

1-5 kwietnia 2019r. odbędzie się spotkanie w Polsce; do nas przyjedzie po 6 uczniów z Niemiec (ze szkoły w 

Oberhausen) oraz ze szkoły w Paryżu. W pracy nad projektem skupimy się na przeszłości. 

7-11 października 2019r. - do Paryża pojedzie 12 naszych uczniów oraz 12 niemieckich. Teraźniejszość będzie w 

polu naszego zainteresowania. 

Kwiecień 2020 r. (termin do potwierdzenia, gdy ogłoszone zostaną daty egzaminu 8-klasisty); do nas przyjedzie po 6 

uczniów z Niemiec oraz Francji. Będziemy przewidywali przeszłość Europy. 

25-29 maja 2020 r. - spotkanie w Niemczech; 12 naszych uczniów weźmie udział w spotkaniu i tyle samo z Francji. 

Kulminacją prac projektowych będzie wystawa naszych tzw. produktów finalnych.  

Jedna mobilność zagraniczna (wyjazd do szkoły partnerskiej) trwa do 7 dni. 

3. Język międzynarodowy projektu: angielski.  

4. Czas realizacji projektu:1.10.2018-1.10.2020. 

5. Szkoły partnerskie: 

a.  Heinrich - Heine - Gymnasium Oberhausen (Niemcy), 

Lohstraße 29, 46047 Oberhausen, Niemcy 

E-mail: heinesekretariat@oberhausen.de 

Telefon: +49 208 410010 

mailto:heinesekretariat@oberhausen.de
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www: https://hhg-ob.org 

 

b. Collège Aimé Césaire (Francja) 

Esplanade Nathalie SARRAUTE n° 2, 75018 Paris 

E-mail: ce.0755433y@ac-paris.fr 

Telefon: +33 1 40 05 69 10 

www: https://www.acparis.fr/serail/jcms/s2_594063/ee2-clg-aimecesaire-portail 

 

6.  Zakwaterowanie podczas spotkań międzynarodowych 

a) uczniowie polscy podczas wyjazdu do Niemiec zostaną zakwaterowani u rodzin uczniów niemieckich, uczniowie 

niemieccy wcześniej będą gośćmi rodzin uczniów polskich; nauczyciele będą mieszkać w hotelu; 

b) podczas wyjazdu do Francji polscy i niemieccy uczniowie oraz nauczyciele będą zakwaterowani w hotelu; istnieje 

jednak możliwość goszczenia uczniów francuskich podczas ich pobytu w Polsce oraz Niemczech; 

c) goszczenie ucznia zagranicznego oznacza zapewnienie mu: noclegu, śniadania, kolacji, opieki po zakończonych 

aktywnościach związanych z realizacją projektu wg programu pobytu (zorganizowanie czasu wolnego) oraz 

transportu z lotniska/dworca i na lotnisko/dworzec. 

7.  Opieka nad uczniami podczas spotkania w kraju partnerskim: 

a) podczas zajęć zaplanowanych przez szkołę partnerską (ujętych w oficjalnym programie pobytu) za opiekę 

odpowiadają nauczyciele szkoły goszczącej oraz nauczyciele ze szkoły macierzystej; 

b) w przypadku zakwaterowania uczniów u rodzin uczniów ze szkoły goszczącej: po zakończonych aktywnościach 

ujętych w programie pobytu polscy uczniowie opuszczają szkołę w towarzystwie ucznia goszczącego, z którym 

następnie spędzają czas wolny; 

c) w przypadku zakwaterowania uczniów w hotelu (Francja), polscy uczniowie znajdują się pod opieką polskich 

nauczycieli; dopuszczalne jest samodzielne spędzanie czasu przez uczniów, na określonych w regulaminie wycieczki 

zasadach oraz za zgodą ich rodziców. 

  

II. Zasady rekrutacji uczestników mobilności zagranicznych (wyjazdów) 

 

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

(Dyrektora Szkoły).  

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

7-11 października 2019 r: Francja, 

25-29 maja 2020 r.: Niemcy. 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. Ten sam uczeń bierze udział  w jednej mobilności. 

3. Kryteria naboru uczniów na mobilności zagraniczne: 

 

a) ocena klasyfikacyjna zachowania na I półrocze roku szkolnego 2018/19 – co najmniej dobra 

https://hhg-ob.org/
mailto:ce.0755433y@ac-paris.fr
https://www.acparis.fr/serail/jcms/s2_594063/ee2-clg-aimecesaire-portail
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b) ocena klasyfikacyjna z j. angielskiego na I półrocze r. szk. 2018/19 - przynajmniej dostateczna; 

c) dopasowanie uczniów goszczących i goszczonych (spotkania robocze w Niemczech i w Polsce) pod względem płci i 

wieku, 

d) złożenie w wyznaczonym przez koordynatora projektu lub osobę przez niego wskazaną terminie wypełnionego 

załącznika nr 1. 

4. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów na mobilności, w sytuacji gdy liczba chętnych będzie większa niż 

liczba miejsc: 

 

*o ile dany przedmiot jest nauczany 

Punkty za poszczególne kryteria sumuje się, kolejność rekrutacji uzależniona jest od liczby uzyskanych punktów.  

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 ustalonych ww. zasad.  

 

III. Postanowienia końcowe 

1. Uczeń oraz jego rodzice wypełniają załącznik nr 1.  

2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na daną mobilność ustala koordynator projektu lub nauczyciel przez nie 

wskazany.  

3. Wszyscy uczestnicy mobilności są ubezpieczani ze środków przeznaczonych na realizację projektu. 

Kryterium Liczba 

punktów 

Ocena klasyfikacyjna z j. angielskiego  na I półrocze r. szk. 2018/19 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

Ocena klasyfikacyjna zachowania na I półrocze r. szk. 2018/19 

Wzorowa 6 

Bardzo dobra  5 

Dobra 4 

Średnia ocen klasyfikacyjnych z: matematyki, j. polskiego, historii, fizyki, chemii, geografii, biologii na I 

półrocze r. szk. 2018/19* 

6 4 

5 i więcej 3 

4 i więcej 2 

3 i więcej 1 

2 i więcej 0 

Maksymalna liczba pkt. możliwych do uzyskania 16 
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4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu zagranicznego rodzice/prawni opiekunowie ucznia pokrywają koszty związane z 

wydatkami poniesionymi przez szkołę na organizację wyjazdu (z wyjątkiem choroby – na dowód czego rodzice ucznia 

przedstawiają zaświadczenie lekarskie).  

5. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu wycieczki oraz poleceń 

koordynatora projektu i opiekunów w trakcie wyjazdów zagranicznych. 

6. Udział w projekcie praz rekrutacji do niego jest tożsamy z zaakceptowaniem przez ucznia oraz jego rodziców 

niniejszego regulaminu. 

7. Kwestie nieuregulowane i sporne rozstrzyga koordynator projektu. 

8. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.  

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2019 r. 

 

 

Kazimierz Stankiewicz 

Koordynator projektu 
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Załącznik 1 

Formularz zgłoszeniowy 

 udziału w mobilności (wyjeździe zagranicznym) w ramach projektu  

„We in Europe, Europe in us” 
 

Proszę poniżej wpisać dane lub zaznaczyć symbolem „X” właściwą odpowiedź 
 

 

Imię i nazwisko ucznia  

 

 

Klasa  

 

Ocena klasyfikacyjna zachowania na I półrocze roku szkolnego 2018/19  

Ocena klasyfikacyjna na I półrocze roku szkolnego 2018/19*:  

J. angielski  

J. polski  

Historia  

WOS  

Matematyka  

Fizyka  

Chemia  

Geografia  

Biologia  

W przypadku zakwalifikowania się preferuję wziąć udział w mobilności do Niemiec  

W przypadku zakwalifikowania się preferuję wziąć udział w mobilności do Francji  

Jestem zainteresowany wyjazdem do dowolnego z ww. krajów  

Jeśli zakwalifikuję się na wyjazd do Francji, deklaruję wolę goszczenia w moim domu ucznia 

francuskiego, pomimo iż podczas swego wyjazdu do Paryża byłabym/byłbym zakwaterowana -

ny w hotelu 

tak nie 

  

Wyrażam zgodę na: 

a) 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 udziałem w niniejszym projekcie; 

b) przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizowanego projektu w ramach programu Erasmus + 

przez Fundację Rozwoju Systemów Edukacji lub zagraniczną szkołę partnerską wymienioną w niniejszym 

Regulaminie. 

Zapoznałam -em się z Regulaminem udziału w projekcie "We in Europe, Europe in us" 

Data  

 

Imię i nazwisko ucznia 

(wypełnić odręcznie) 

 

 

 

Imię i nazwisko matki ucznia 

(wypełnić odręcznie) 

 

 

 

Imię i nazwisko ojca ucznia 

 (wypełnić odręcznie) 

 

 

 
*o ile dany przedmiot jest nauczany 


