
 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZNIÓW  W KRÓTKOTERMINOWYCH WYMIANACH 

UCZNIÓW – MOBILNOŚCI DO SZKÓŁ PARTNERSKICH (W RAMACH KRÓTKOTERMINOWYCH 

WYMIAN GRUP UCZNIÓW) 

 KRYTERIA KWALIFIKACJI 

1. Uczniowie klas pierwszych (na dzień 1.09.2018), a gdy nie zgłosi się ilość uczestników 

założona przez projekt(18) lista zostanie uzupełniona chętnymi uczniami z klas drugich 

(drugich na dzień 1.09.2018) 

2. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu oraz jakość 

wykonywanych prac.  

3. Przestrzeganie terminu realizacji zadań.  

4. Wysoka kultura osobista  

5. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiający komunikację .  

6. Deklaracja rodziców ucznia dotycząca przyjęcia gości z zagranicy podczas mobilności 

mającej miejsce w Polsce 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W MOBILNOŚCIACH 

a)Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają pisemną zgodę na wyjazd 

b)Uczeń jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem 

uczestnictwa w wyjeździe 

c)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. 

d)W przypadku rezygnacji z wyjazdu bez podania istotnej przyczyny rodzice/prawni 

opiekunowie ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi na 

organizację wyjazdu. 

e)Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń 

koordynatora projektu i opiekunów. 

 

REKRUTACJA 

1. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się 

z koordynatora, dwóch nauczycieli  bezpośrednio zaangażowanych  w realizację projektu, 

a także konsultacja z grupą uczestników projektu. Konsultacja z grupą projektową daje 

możliwość uczestnikom podejmowania decyzji uzasadnianie tej decyzji, branie 

odpowiedzialności i nabywanie świadomości brania udziału w przedsięwzięciu jakim jest 

projekt. 



 
 

2. Uczestnicy projektu i ich uczniowie wypełniają wymaganą przez koordynatora 

dokumentację  

3. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć 

udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.  

4. Decyzje komisji zapadają zgodnie z ilością punktów przyznanych po analizie zadań i 

aktywności wykonanej przez uczestnika projektu. Jeśli uczniowie otrzymają taką samą 

liczbę punktów, do wyjazdów uczniowie zostaną wybrani w drodze losowania, wynik 

którego będzie ostateczny.  

5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie 

wybrany uczeń z listy rezerwowej.  

6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez 

uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie 

lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.  

7. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać aktualny paszport lub dowód 

tymczasowy 

8. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora projektu 

i Dyrektora Szkoły. 

9. Koordynator projektu nie odpowiada za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub 

od niego niezależnych. 

 


