Szkoła Podstawowa nr 157
im. Adama Mickiewicza
Warszawa, ul. Kazimierzowska 16

PROGRAM ERASMUS+
AKCJA KA2
REGULAMIN UDZIAŁU UCZNIÓW W PROJEKCIE
"The world is bigger than you can see on the screen"

Projekt „ The world is bigger than you can see on the screen ”
realizowany jest w okresie od 1 września 2017r. do 31 sierpnia
2019r. w ramach programu: Erasmus +/Akcja KA2:
Partnerstwa Strategiczne Szkół Współpraca Szkół.

Cele projektu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Rozwój współpracy międzynarodowej
Otwartość na inne kultury i tradycje
Przybliżenie uczniom różnorodności, języków i wartości europejskich
Poszerzanie wiedzy na temat mediów i kultury krajów współpracujących w projekcie
Odbieranie świata poprzez emocje i sztukę
Analizowanie i selekcjonowanie informacji przekazywanych przez różne rodzaje mediów
Ćwiczenie umiejętności odbioru i przekazu informacji pochodzących z różnych form
medialnych
Uczenie krytycznego myślenia i wyrażania własnego zdania na tematy dotyczące problemów
otaczającego nas świata
Zmotywowanie uczniów do nauki języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
Kształcenie kompetencji kluczowych w nauce języków obcych
Motywowanie uczniów do kreatywności i współpracy koleżeńskiej
Właściwe korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych do celów edukacyjnych

Podejmowane działania będą miały różnorodny charakter: tworzenia prezentacji, filmów, folderów,
komiksów, plakatów multimedialnych, gier miejskich oraz konkursów wiedzy na temat literatury,
filozofii i mediów w języku angielskim.
Projekt zakłada 4 mobilności uczniów do Czech, Niemiec, Grecji i Hiszpanii oraz goszczenie uczniów
zagranicznych partnerów.

Zasady pracy w projekcie:
1. Każdy uczeń szkoły może zgłosić chęć udziału w projekcie.
2. Uczniowie otrzymują listę zadań projektowych.
3. Udział ucznia w projekcie polega na uczestnictwie w dowolnej liczbie działań związanych z
realizacją celów projektu.
4. Uczeń zgłaszający chęć udziału w projekcie jest zobowiązany dostarczyć do koordynatora
projektu następujące dokumenty:
a) zgodę rodziców / prawnych opiekunów na udział w projekcie (Załącznik nr 1 do
Regulaminu),
b) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2 do Regulaminu),
c) zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia (Załącznik nr 3 do Regulaminu).
5. Decyzję w sprawie udziału ucznia w projekcie podejmuje szkolny koordynator projektu po
zasięgnięciu opinii innych nauczycieli języków obcych oraz nauczycieli przedmiotów.
6. Pracę w ramach projektu uczniowie wykonują w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Niektóre
zadania projektowe mogą być realizowane na zajęciach lekcyjnych.
7. Uczniowie wykonują zadania związane z projektem, pracując grupowo lub indywidualnie, pod
nadzorem nauczyciela lub samodzielnie. Uczeń systematycznie składa relację z przebiegu
realizowanego zadania.

8. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:
a) wspólnie z koordynatorem omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu,
podziału zadań w zespole, zarejestrowanie się na platformie Edmodo prowadzonej przez
koordynatora projektu;
b) zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;
c) rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających z prac przydzielonych w
harmonogramie;
d) współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu
projektowego;
e) promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej;
f) przygotowanie i udział w ankietach, analiza ankiet, podsumowanie projektu i jego
ewaluacja wstępna oraz końcowa.
9. Zadania będą oceniane przez Grupę projektową ERASMUS+: koordynatora projektu oraz
nauczycieli języków obcych i przedmiotów
10. Przy ocenie zadania bierze się pod uwagę następujące aspekty: terminowość,
zaangażowanie, atrakcyjność pomysłu, jego zgodność z tematem.
11. Wraz z opiekunem zorganizowanie warsztatów dla innych uczniów i nauczycieli po powrocie
ze spotkania zagranicznego. Warsztaty mają na celu upowszechnienie rezultatów pracy
wykonanej podczas wyjazdów uczniowskich i podzielenie się swoimi doświadczeniami.

Wyjazdy zagraniczne
informacje ogólne
1. W ramach realizacji projektu "The word is bigger than you can see on the screen" przewiduje
się cztery wyjazdy do każdej ze szkół partnerskich: Praga/Czechy, Amberg/Niemcy,
Kavala/Grecja, Burgos/Hiszpania.
2. Ze względu na niewielką liczbę uczniów, którzy mogą uczestniczyć w wyjazdach ( 2 i
fakultatywnie 3), traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się
zaangażowaniem w realizację projektu. Pierwszeństwo w wyjeździe mają uczniowie
szczególnie zaangażowani w działania tematycznie związane z działaniami planowanymi na
wyjeździe oraz ich 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.
3. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (zakup biletów lotniczych,
ubezpieczenie, udział w zajęciach tematycznych), uczniowie kwaterowani są u rodzin uczniów
szkoły partnerskiej, które zapewniają wyżywienie, nocleg itp., uczeń zobowiązany jest jednak
posiadać własne pieniądze na drobne wydatki niepokrywane z grantu, w kwocie określonej
każdorazowo przez koordynatora i podanej do wiadomości przed wyjazdem.
4. W przypadku sytuacji losowej i braku możliwości zakwaterowania u rodzin partnerskich,
rodzice ucznia zakwalifikowanego jako 3, mogą zdecydować się na zakwaterowanie w
hotelu, hostelu lub innym miejscu zaproponowanym przez koordynatora. Koszty
zakwaterowania i wyżywienia pokrywa wówczas uczestnik wyjazdu. W przypadku

5.
6.

7.

8.

niezaakceptowania propozycji uczestnik może zrezygnować z wyjazdu po uprzednim
poinformowaniu koordynatora projektu. Załącznik nr 4
W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału w wyjeździe
zostanie zaproszony uczeń z listy rezerwowej.
Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu,
rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej
rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji, zakup nowego
ubezpieczenia itp.). Załącznik nr 5
Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu, a opiekę nad młodzieżą w trakcie zajęć
lekcyjnych w godzinach rannych oraz w trakcie całodniowych wycieczkach organizowanych
przez szkołę przyjmującą sprawują nauczyciele uczestniczący w realizacji projektu.
Po zajęciach lekcyjnych uczniowie przebywają pod opieką „hosta”, czyli uczniów goszczących,
za zgodą rodziców uczniów zarówno wyjeżdzających, jak i goszczących. Załącznik nr 6

Zasady uczestnictwa w wyjazdach
1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów
prawnych.
2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest
dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy
medycznej, karta informacyjna itp.) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z
regulaminem wyjazdu. Wzór oświadczenia rodziców stanowi Załącznik nr 7 do
Regulaminu.
3. Rodzice ucznia wraz z dzieckiem zobowiązani są do udziału w zebraniach informacyjnych
na około dwa miesiące przed wyjazdem i końcowym - najpóźniej na tydzień przed
wyjazdem.
4. Każdy uczestnik wyjazdu musi być do niego odpowiednio przygotowany (odpowiedni
ubiór, obuwie, dokumenty itp.)
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń kierownika wyjazdu
oraz opiekunów.
6. Uczniowie mogą realizować program różniący się od programu polskich opiekunów. W
takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką rodziców uczniów goszczących lub
pracowników szkoły goszczącej i zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać ich poleceń.
7. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. oddalania się od grupy bez zgody kierownika wyjazdu, chyba że uczeń posiada pisemną
zgodę rodziców na samodzielne poruszanie się po mieście po uprzednim pokazaniu zgody
koordynatorowi
b. kąpieli i używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu.
c. spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci.
d. palenia papierosów.
8. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej
w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.
9. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.
10. Wszyscy uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu
ruchu drogowego.
11. 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.

12. W przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu nastąpi wykluczenia
ucznia z dalszego udziału w wyjeździe (niepełnoletni jest odbierany przez
rodziców/opiekunów prawnych na ich koszt) oraz w Projekcie, obniżenie oceny z
zachowania oraz zastosowanie kar przewidzianych w Statucie Szkoły.
13. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową
ponoszą rodzice.
14. Postanowienia Regulaminu dotyczące zachowania uczestników obowiązują od momentu
zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.
15. Za zapewnienie bezpieczeństwa ucznia w drodze pomiędzy miejscem rozpoczęcia i
zakończenia wyjazdu a domem odpowiadają rodzice.
16. Uczniowie realizują zadania projektowe w trakcie wymiany młodzieżowej, jak i po
powrocie z wyjazdu, w ramach ewaluacji projektu w ustalonym przez koordynatora
terminie. W przypadku niewykonania zleconych zadań uczeń otrzyma obniżoną ocenę z
zachowania.

Postanowienia końcowe
1.

Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
2. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji
szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt. Odwołanie
należy zgłosić do koordynatora projektu w momencie wystąpienia sporu.
3. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu, + oraz na stronie
internetowej szkoły www. http://tyniecka25.waw.pl/ w zakładce „Szkoła” - „Erasmus+".

Przyjmowanie uczniów ze szkół partnerskich
1. W czasie realizacji projektu odbędzie jedna mobilność, podczas której uczniowie mogą
przyjmować partnerów z zagranicy we własnym domu.
2. Rodzina przyjmująca zapewnia gościowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w tym:
a. odbiór gościa ze szkoły lub innego ustalonego miejsca w dniu przyjazdu do Warszawy, lub
powrotu z wycieczki
b. dostarczenie gościa do szkoły lub w inne ustalone miejsce zbiórki w dniu wyjazdu z
Warszawy, lub na wycieczkę,
c. zakwaterowanie, w szczególności samodzielne miejsce do spania,
d. wyżywienie, oprócz sytuacji, w których uczeń będzie przebywał pod opieką swoich
nauczycieli,
e. możliwość poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji i wartości.
3. Rodzice ucznia potwierdzają gotowość do przyjęcia gościa ze szkoły partnerskiej w oświadczeniu.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu.
4. Rodzice ucznia wraz z dzieckiem zobowiązani są do udziału w trzech zebraniach informacyjnych:
a. wstępnym na około dwa miesiące przed przyjazdem gości
b. końcowym najpóźniej na tydzień przed przyjazdem gości
c. podsumowującym na około tydzień po wyjeździe gości.
5. Uczniowie przyjmujący gości uczestniczą w działaniach projektowych lub wyrażają chęć goszczenia
zagranicznego uczestnika projektu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu „The world is bigger than yu can see on the screen””
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Strategiczne Szkół - Współpraca Szkół w terminie od 1 września 2017 r. do 31 września 2019 r.

OŚWIADCZENIE
rodziców w sprawie zgody na udział dziecka w projekcie „The world is bigger than you can see on the
screen” Programu ERASMUS +, przetwarzania jego danych osobowych oraz wykorzystania jego
wizerunku.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka..……....…...........……....…............….........….. w projekcie „The
world is bigger than you can see on the sceen” realizowanym przez Szkołę Podstawową im. Adama
Mickiewicza w Warszawie w ramach Programu ERASMUS +/Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Szkół Współpraca Szkół w terminie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu projektu „The world is bigger than yu can see on the screen””
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Strategiczne Szkół - Współpraca Szkół w terminie od 1 września 2017 r. do 31 września 2019 r.

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka .……………....….. …………………… w
związku z realizacją projektu „The world is bigger than you can see on the screen” realizowanego
przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Warszawie w ramach Programu ERASMUS
+/Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Szkół - Współpraca Szkół.
……………….…………………………………
Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

OŚWIADCZENIE
Załącznik nr 3 do Regulaminu projektu „The world is bigger than yu can see on the screen””
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Strategiczne Szkół - Współpraca Szkół w terminie od 1 września 2017 r. do 31 września 2019 r.

Akceptuję postanowienia Regulamin projektu „ The world is bigger than you can see on the
screen” programu ERASMUS+/Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Szkół - Współpraca Szkół
realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz wyjazdów
uczniów (mobilności).
Rozumiem, że zdjęcia, filmy oraz nagrana wideo dotyczące uczniów biorących udział w projekcie
mogą być wykorzystywane przez szkoły partnerskie lub ich Narodowe Agencje w materiałach
promocyjnych. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*) na wykorzystywanie, publikowanie lub
powielanie fragmentów wywiadów i listów, obrazów oraz nagrań dźwiękowych mojego dziecka przez
Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Warszawie, szkoły partnerskie i ich Narodowe Agencje
podczas jego udziału w projekcie.
*) Niepotrzebne skreślić
……………….…………………………………
Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

Załącznik nr 4 do Regulaminu projektu „The world is bigger than you can see on the screen”
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Strategiczne Szkół - Współpraca Szkół w terminie od 1 września 2017 r. do 31 września 2019 r.

OŚWIADCZENIE
Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów w sprawie udziału dziecka w wyjeździe
zagranicznym dziecka w ramach projektu „The world is bigger than you can see on the screen”
Programu ERASMUS + /Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Szkół - Współpraca Szkół
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .….…………………..….….…..….….………..
Imię i nazwisko dziecka
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Warszawie

w wyjeździe do .….…..….….….….….….….…..….….…..…. w terminie .…..…..…..…..…..…..…..…..…..……..…
Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie mieszkało u rodziny ucznia szkoły
goszczącej oraz będzie realizowało program wizyty mogący różnić się od programu polskich
opiekunów, z którymi wyjeżdża.
W przypadku losowym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody by, moje dziecko będzie mieszkało w
zaproponowanym przez koordynatora zapraszającego hotelu, hostelu lub ośrodku edukacyjnym i
będzie pod opieką wskazanych edukatorów na koszt własny.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody, aby w przytoczonych wyżej sytuacjach moje dziecko
pozostawało pod opieką prawnych opiekunów ucznia goszczącego, pracowników szkoły goszczącej
lub wyznaczonych edukatorów.
Uwagi dotyczące zdrowia dziecka:
•choroby przewlekłe i przyjmowane leki
.….….….….….….….….…..….….….….….…..….….…..….………………..….….
…………………..…..……………………..….….….….…..…..…..…..…..…..…..…
•inne dolegliwości (omdlenia, częste bóle głowy, duszności, szybkie męczenie się, choroba
lokomocyjna, itp.)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
•alergie (leki, żywność, inne)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… .

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne,
operacje.
In case of a threat to my child’s life or health, I agree to his/her hospitalization and diagnostic
procedures or medical operations.
Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą
pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas wycieczki.
W przypadku rezygnacji z tego wyjazdu (z wyłączeniem przyczyn wskazanych w polisie
ubezpieczeniowej, tj. ciężkiej choroby podróżującego lub śmierci najbliższego członka rodziny)
zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie
lotniczym, odwołanie rezerwacji lub poniesienie kosztów zakwaterowania w hotelu/hostelu itp.)
Matka/Opiekun prawny Ojciec/Opiekun prawny
Imię i nazwisko ……….….….………………. …….….…..….…..….…….
Telefon

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

Adres e-mail .….….…..….…..….………… .….…..….….………………
Adres zamieszkania ..….….….….….….….……… .….…..….…..….….….……
.….….….….….……………… ….….…..….….……………
Data i podpis …..….….….….….…………… .…..….….…..……………

Załącznik nr 5 do Regulaminu projektu „The world is bigger than you can see on the screen”
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Strategiczne Szkół - Współpraca Szkół w terminie od 1 września 2017 r. do 31 września 2019 r.

REZYGNACJA Z WYJAZDU
Oświadczam, że rezygnuję z wyjazdu w ramach wymiany uczniowskiej i zobowiązuję się do
poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie
rezerwacji lub poniesienie kosztów zakwaterowania w hotelu/hostelu itp.)
Matka/Opiekun prawny Ojciec/Opiekun prawny
Imię i nazwisko ……….….….………………. …….….…..….…..….…….
Data i podpis …..….….….….….…………… .…..….….…..……………

Załącznik nr 6 do Regulaminu projektu „The world is bigger than you can see on the screen”
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Strategiczne Szkół - Współpraca Szkół w terminie od 1 września 2017 r. do 31 września 2019 r.

OŚWIADCZENIE
Wrażam zgodę by w tzw. „czasie wolnym” uczniowie przebywali pod opieką „hosta”, czyli uczniów
goszczących w mieście lub ich rodziców.
Matka/Opiekun prawny Ojciec/Opiekun prawny

Imię i nazwisko ……….….….………………. …….….…..….…..….…….
Data i podpis …..….….….….….…………… .…..….….…..……………

Załącznik nr 7 do Regulaminu projektu „The world is bigger than you can see on the screen”
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Strategiczne Szkół - Współpraca Szkół w terminie od 1 września 2017 r. do 31 września 2019 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam , że zapoznałem się z regulaminem projektu międzynarodowego „The world is
bigger than you can see on the screen” i akceptuję zasady wymiany uczniowskiej w ramach
tego projektu.
Matka/Opiekun prawny Ojciec/Opiekun prawny

Imię i nazwisko ……….….….………………. …….….…..….…..….…….
Data i podpis …..….….….….….…………… .…..….….…..……………

Załącznik nr 8 do Regulaminu projektu „The world is bigger than you can see on the screen”
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Strategiczne Szkół - Współpraca Szkół w terminie od 1 września 2017 r. do 31 września 2019 r.

OŚWIADCZENIE
Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów dziecka o gotowości przyjęcia ucznia ze szkoły
partnerskiej.

Wyrażam zgodę na przyjęcie w moim domu ucznia szkoły partnerskiej partnerów projektu
realizowanego w ramach projektu „The world is bigger than you can see on the screen”
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Programu ERASMUS + /Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Szkół - Współpraca Szkół, które
zaplanowane jest na rok 2017/2019 r.
Oświadczam, że zapewnię uczniowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w szczególności:
1.samodzielne miejsce do spania,
2.wyżywienie, oprócz sytuacji, w których uczeń będzie przebywał pod opieką nauczycieli.
W miarę możliwości postaram się przybliżyć uczniowi polską kulturę, tradycje i wartości.
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu o niewłaściwym
zachowaniu ucznia oraz wszelkich niepokojących sytuacjach związanych z jego pobytem.
……………….…………………………………
Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

