Regulamin międzynarodowego projektu wymiany w Porto w Portugalii
1. Uczestnikami projektu międzynarodowej wymiany mogą być uczniowie klas ósmych
Szkoły Podstawowej nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
2. Osoby chętne do udziału w projekcie zobowiązane są do zapoznania się z celami
projektu i sposobami realizacji.
3. Warunkiem uczestnictwa jest pomyślne przejście procesu rekrutacyjnego:
• Uzyskanie pozytywnej opinii nauczyciela o znajomości języka angielskiego na
poziomie umożliwiającym realizowanie projektu
• Uzyskanie pozytywnej opinii wychowawcy na temat predyspozycji niezbędnych
w projekcie: gotowość nawiązywania kontaktów, otwartość i kreatywność, brak
przeciwskazań ze względów wychowawczych.
• Podpisanie przez rodzica deklaracji uczestnictwa w 2 egzemplarzach i oddanie
ich do opiekuna wymiany wskazanego przez Dyrektora szkoły.
• Przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem Europejskiego
Centrum Młodzieży, które odbędzie się w języku polskim i angielskim. Ma ona
na celu potwierdzenie wysokiej motywacji do wzięcia udziału w projekcie oraz
znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym realizowanie
projektu.
• Udział w warsztatach przygotowujących do projektu, przeprowadzonych
na terenie szkoły. Na tym etapie nastąpi weryfikacja zaangażowania w projekt.
Uczniowie, których praca w grupach i indywidualna budzi wątpliwości co do
wysokiej motywacji, mogą zostać wyłączeni z projektu. Rodzic otrzyma
wpłaconą zaliczkę.
• Uiszczenie opłaty za udział w projekcie zgodnie z harmonogramem
4. Postanowienia końcowe:
• Wyjazd odbędzie się w trakcie trwania roku szkolnego, co oznacza, że uczeń
biorący w nim udział musi nadrobić zaległości wynikające z nieobecności w
szkole we własnym zakresie.
• W czasie wyjazdu uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich
aktywnościach związanych z projektem i przestrzegać regulaminu
bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia przez opiekunów rażącego braku
zaangażowania, uczeń może mieć obniżoną ocenę z języka angielskiego.
Informacje o braku zaangażowania ucznia rodzic otrzyma drogą mailową.
• Rodzic i uczeń akceptują warunki uczestnictwa poprzez podpisanie deklaracji
i opłacenie kosztów wyjazdu.
• Projekt zakłada zakwaterowanie w rodzinach zarówno w Porto jak i w Polsce.
Szkoła nie ma wpływu na status rodzin, w których uczniowie zostaną
zakwaterowani, ani na warunki zamieszkania u rodzin. Nie ma także wpływu na
kaloryczność posiłków. Szkoła nie ingeruje w sposób spędzania czasu, który
zostanie uczestnikom zaproponowany przez rodziny.
• Projekt zakłada jak najlepsze poznanie kultury i dnia codziennego w
portugalskich rodzinach i temu również służy wymiana. Na niektóre różnice
kulturowe uczniowie zostaną przygotowani przed wyjazdem. Rodzice proszeni
są o jak najlepszą ekspozycję na kulturę polską uczniów portugalskich podczas
ich pobytu w Warszawie.
• Po powrocie do szkoły uczeń biorący udział w projekcie ma obowiązek
upowszechniać jego rezultaty, dzielić się wiedzą i doświadczeniem z całą
społecznością szkolną.
• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie/ odmowy przyjęcia ucznia
z Porto Rodzic dalej zobowiązany jest do pokrycia kosztu pobytu ucznia z Porto
w Polsce. Szkoła pomoże w miarę możliwości w znalezieniu rodziny na
wymianę.

•

W przypadku większej ilości chętnych niż miejsc pierwszych dwadzieścia osób
najlepiej realizujących założenia projektu i najbardziej zaangażowanych
zostanie wpisanych na listę główną. Kolejne 5 osób znajdzie się na liście
rezerwowej.

•

W przypadku osób nieposiadających praw wynikających z członkowska w Unii
Europejskiej o stosowne wizy, pozwolenia rodzic stara się we własnym zakresie
i na własną odpowiedzialność.

•

Rodzic jest zobowiązany poinformować opiekuna wymiany wskazanego przez
Dyrektora szkoły w formie maila o restrykcjach żywieniowych i ewentualnych
problemach zdrowotnych dziecka.
Uczeń musi zabrać ze sobą dokument tożsamości i legitymację szkolną
(paszport albo dowód osobisty)
Zebranie informacyjne z przedstawicielem Europejskiego Centrum Młodzieży
jest obowiązkowe i odbędzie się w terminie 3.10.2019.
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