
 
 

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS+ KA229 WSPÓŁPRACA SZKÓŁ  

2018-1-ES01-KA229-050613_2  ENTREPRENEURIAL YOUNG CITIZENS OF MODERN EUROPE 

(„Młodzi przedsiębiorczy obywatele nowoczesnej Europy”) 

                                                INFORMACJE OGÓLNE  

1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2020 w ramach 

programu: ‘Erasmus +’ Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.  

2. W projekcie uczestniczą uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego 

im. dra Wł. Biegańskiego w Częstochowie. Jest to projekt dwuletni  realizowany 

w terminie 01.09 2018r. - 31.08.2020r. i jest on skierowany  do uczniów i nauczycieli  

III Liceum Ogólnokształcącego im. dra Wł. Biegańskiego w Częstochowie. Projekt 

realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Nasza 

szkoła jest szkołą partnerską w projekcie, którego koordynatorem jest szkoła hiszpańska, 

a szkołami partnerskimi są szkoła węgierska, chorwacka i polska czyli nasze III  LO.  

Językiem roboczym jest język angielski i  język polski. 

3. Celem projektu jest rozwijanie przedsiębiorczości jako umiejętności bycia kreatywnym, 

innowacyjnym, zorganizowanym i samodzielnym w podejmowaniu decyzji, a także 

mający na celu wdrożenie powyższych cech nie tylko do inicjatyw szkolnych ale także 

społecznych na terenie miasta. Poprzez różnorodność  ćwiczeń, działań i doświadczeń 

prowadzonych  pod kierunkiem nauczycieli, a także dzięki wymianie dobrych praktyk 

w tym zakresie z uczniami ze szkół partnerskich, młody człowiek będzie lepiej 

przygotowany do odnalezienia się na rynku pracy w przyszłości, i bardziej świadomy 

środowiska lokalnego, którego może stać się aktywnym członkiem. Kluczowymi 

elementami projektu będzie wspólna praca na rzecz zarówno obywatelstwa, jak 

i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości zarówno na poziomie lokalnym, jak 

i międzynarodowym poprzez działania na rzecz organizacji pozarządowych zajmujących 

się grupami wykluczonymi.  

4. TERMINY MOBILNOŚCI: Chorwacja (listopad 2018), Polska (marzec 2019), Węgry 

(styczeń 2020), Hiszpania (kwiecień 2020). Na każdą mobilność projekt zakłada 6 uczniów 

i 2 nauczycieli. 

5. Uczniowie będą tworzyć także projekt internetowy na platformie eTwinning. Praca nad 

projektem eTwinning odbywać się będzie w klasopracowni nr 15.  

6. Projekt zakłada wykorzystanie narzędzi TIK. Koordynator projektu jest zobowiązany do 

zapoznania uczestników projektu  z narzędziami TIK stopniowo w ramach zadań 

przewidzianych w harmonogramie projektu. Zapoznanie z narzędziami TIK  powinno 

wiązać się do zapewnienia koordynatorowi dostępu do internetu, komputera i projektora 

na terenie szkoły.  



 
 

7. Za cały zakres zadań odpowiedzialny jest koordynator projektu mgr Agnieszka 

Janiszewska, a także Dyrektor Szkoły dr Jan Randak. 

8. Projekt realizowany jest w formie: zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych (po lekcjach na 

terenie szkoły i po lekcjach w domu i na grupie projektowej utworzonej w aplikacji 

Messenger) oraz indywidualnie przez uczniów. 

9. Zadania uczniów uczestniczących w projekcie:  

a) aktywny udział w pracach projektowych oparty na zgodnym i zespołowym 

podejmowanie działań objętych projektem,  

b) wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie, 

c) współpraca z opiekunami projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu 

projektowego,  

d) propagowanie projektu w środowisku lokalnym w trakcie jego trwania.  

10. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

a) uczestnictwa w zajęciach projektowych wynikających z celów projektu,  

b) wypełniania w trakcie zajęć  projektowych prowadzonych w Polsce, a także podczas 

mobilności ankiet ewaluacyjnych ,uzupełnianie i prowadzenie dokumentacji 

wynikającej z założeń projektu   

c) do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 

osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich 

przedstawiciele ustawowi) oraz wykorzystanie produktów, których są autorami, 

powstałych w czasie pracy nad projektem. 

 

  



 
 

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 pierwszych 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 

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają pisemną zgodę na wyjazd 

Uczeń jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem 

uczestnictwa w wyjeździe 

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. 

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

opiekunowie ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi na 

organizację wyjazdu. 

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 wymagana 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 ankiet 

rekrutacyjnych. Uczniowie otrzymają taką samą liczbę punktów, osoby do wyjazdów 

zostaną wybrane 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. 

 


