Regulamin naboru uczniów do projektu Erasmusplus pt.
„Approaching social and civics’ EU key competences”
(Rozwijanie kluczowych kompetencji UE w dziedzinie
społecznej i obywatelskiej)
1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie pt.
„Approaching social and civics’ EU key competences” w programie
ERASMUS+.
1.2. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół nr 8 we Włocławku.
1.3. Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2018r. - 31.08.2020r.
1.4. Głównym celem projektu jest: Głównym celem projektu jest zaproponowanie
uczniom alternatywnych sposobów spędzania czasu w Internecie oraz
mediach społecznościowych co ma zapobiec zaniedbywaniu obowiązków
szkolnych. Dodatkowo korzystając z przeróżnych strategii oraz metod
uczenia się, nasi uczniowie będą mieli szanse poprawić swoje wyniki szkolne
oraz przygotować się do realizowania swojej dalszej ścieżki edukacyjnej.
1.5. Szczegółowymi celami projektu są:


ograniczenie uzależnienia od mediów społecznościowych wśród uczniów
poprzez mądre korzystanie z TIK oraz Internetu.



promowanie różnorodności kulturowej, wspólnych wartości, tolerancji,
rozumienia języków, szacunku do innych kultur, cywilizacji jako alternatyw dla
spędzania czasu online.



promowanie wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz społeczności lokalnej
edukacji zdrowotnej aby być aktywnym Europejczykiem.



wzbogacanie portfolio szkoły partnerskiej w strategie promocyjne związane z
poszerzaniem wiedzy oraz rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych
zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli jako sposobu realizowania swoich
celów życiowych.
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poprawianie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa online oraz
rozwijanie ich kompetencji cyfrowych mających na celu poprawienie ich
wyników szkolnych oraz przygotowanie do dalszej ścieżki edukacyjnej.

1.6. Projekt skierowany jest do uczniów klas szóstych i siódmych szkoły
podstawowe z możliwością rozszerzenia na klasy ósme szkoły podstawowej i
trzecie gimnazjum, w przypadku braku chętnych.
1.7. Limit uczniów biorących udział w wymianach międzynarodowych i zajęciach
wyjazdowych: 12
1.8. Projekt obejmuje przygotowanie językowe, kulturowe i merytoryczne,
wymiany zagraniczne do Słowenii, Macedonii, Rumunii i zajęcia wyjazdowe
na terenie kraju, jak i upowszechnienie rezultatów projektu.
1.9. Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest finansowany z funduszy Unii
Europejskiej w ramach projektu Erasmus+.
2. REKRUTACJA
2.1. Do udziału w projekcie zgłaszają się uczniowie z klas siódmych oraz szóstych
szkoły podstawowej. W przypadku, gdy zgłosi się za mało uczniów, rekrutacja
zostanie przeprowadzona wśród uczniów klas 8 szkoły podstawowej oraz
trzecich gimnazjum. Rekrutacja odbywać się będzie w zgodzie z polityką
równych szans, w tym równości płci.
2.2. Nie przewiduje się proporcjonalnego podziału liczby uczestników na
poszczególne klasy.
2.3. Przy wyborze uczniów do udziału w wymianach międzynarodowych oraz
zajęciach wyjazdowych brane będą pod uwagę następujące kryteria:


motywacja ucznia do udziału w projekcie,



pisemna zgoda rodziców na udział dziecka projekcie,



pisemna deklaracja rodziców, w której zobowiążą się oni do przyjęcia gości z
zagranicy u siebie w domu (nocleg, wyżywienie, opieka),



oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji projektu,



odpowiednie cechy osobowości: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
kreatywność, systematyczność,
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systematyczne wykonywanie prac związanych z projektem, które będą
oceniane według kryteriów WSO,



co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania na zakończenie
poprzedniego roku szkolnego,



opinia wychowawcy o zachowaniu ucznia w bieżącym roku szkolnym,



znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną
komunikację (na podstawie opinii nauczyciela uczącego języka angielskiego),



uczestnik projektu będzie posiadał ważny paszport upoważniający go do
wyjazdu zagranicznego w przypadku kraju partnerskiego, który nie należy do
UE lub dowód osobisty w przypadku kraju partnerskiego, który należy do UE

2.4. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.
3. ZADANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
3.1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
3.1.1. informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej
szkoły lub projektu, bądź przekazywanych bezpośrednio uczestnikom,
3.1.2. nieodpłatnego udziału w projekcie
3.1.3. otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
3.1.4. otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,
3.2. Każdy uczestnik ma obowiązek:
3.2.1. rzetelnie i terminowo wypełniać obowiązki wynikające z przydzielonych
prac,
3.2.2. współpracować z opiekunem projektu oraz uczniami wchodzącymi w
skład grupy projektowej
3.2.3. upowszechniania działań projektowych wśród społeczności szkolnej i
lokalnej.
3.2.4. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w ramach
przygotowania kulturowego, językowego i merytorycznego,
przystępowania do sprawdzenia umiejętności językowych.
3.2.5. przestrzegania zasad kultury osobistej w trakcie wymian oraz
przyjmowania gości z innych krajów, poszanowania odmienności
kulturowej oraz etnicznej.
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3.2.6. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić
udział w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na
zajęciach
3.2.7. zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania
3.3. Uczniowie biorący udział w jakiejkolwiek formie wsparcia projektowego
zobowiązani są do wypełnienia i podpisania stosownej deklaracji
uczestnictwa wraz z rodzicem oraz zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
3.4. Uczeń zobowiązany jest zaakceptować wyznaczone przez Beneficjenta
terminy i miejsce realizacji działań projektowych bezpośrednio kierowanych
do uczniów.
3.5. Rodzic ucznia zobowiązuje się do:


złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;



bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy
udział ucznia w projekcie.

3.6. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z
realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką
nauczycieli.
4. ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
4.1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
4.1.1. rezygnacja została złożona na piśmie przez rodzica do Dyrektora ZS nr
8 we Włocławku Cieksynie nie później niż do 14 grudnia 2018r. bez
podania przyczyny,
4.1.2. rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub
zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej
konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, przez
rodzica.
4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub
skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu
otrzymanych materiałów.
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5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
5.2. Zespół projektowy zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności
niezależnych od niego.
5.3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
5.4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u
koordynatora
5.5. Uczniowie mają równe prawa w trakcie rekrutacji do działań projektowych
niezależnie od przekonań religijnych i pochodzenia
6. DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACYJNYM
6.1. Zgoda rodziców na udział uczennicy / ucznia w projekcie
6.2. Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji projektu
6.3. zgoda na przyjęcie osób z zagranicy
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