
                                                      

 

                                REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

                             W PROJEKCIE  „MY CULTURE IN YOUR SCHOOL.” 

  

  §1   INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów do projektu o nazwie „My 

culture in your school”,  numer: 2020-1-DE03-KA229-077445_2, w ramach Programu 

Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół. 

2. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Grybowie w 

okresie 31.12.2020-30.08.2023. 

3. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowanym Unii Europejskiej  w ramach 

programu Erasmus +, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół. 

4.  Projekt koordynowany  jest przez SZ Bürgermeister Smidt / Kaufmännische 

Lehranstalten-, Bremerhaven, Niemcy. Szkoły partnerskie to Zespół Szkół  

Zawodowych im. St. Staszica w Grybowie oraz  Moletu gimnazja, Litwa. 

5. Głównym celem projektu w odniesieniu do uczniów jest rozwój ich kompetencji 

językowych – komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie podczas  realizacji 

zadań projektowych,  wzbogacanie wiedzy na temat kultury i zwyczajów krajów 

partnerskich i uwrażliwienie młodych ludzi na różnorodność kulturową innych 

narodów oraz uczenie uczniów tolerancji wobec nich, poszerzenie wiedzy o krajach 

Unii Europejskiej. Cele w odniesieniu do szkoły to:  polepszenie jakości kompetencji 

językowych wśród uczniów i pracowników szkoły, poznanie i otwartość na 

różnorodność dziedzictwa kulturowego swojego i innych krajów europejskich, 

zwiększenie umiędzynarodowienia szkoły,  lepsze zrozumienie systemów edukacji z 

różnych krajów. 

6. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie. 

7.  W realizacji zadań projektu może wziąć udział grupa 40 uczniów.  

8. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego 

stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu 

9. Formularze zgłoszeniowe uczniów niepełnoletnich dodatkowo winien podpisać 

rodzic/opiekun prawny-załącznik 2. 

10.  Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.  



11.  Językiem projektu jest język angielski 

12.  W ramach projektu przewiduje się dwa wyjazdy 5-dniowe (+2 dni na podróż) do 

dwóch szkół partnerskich z Niemiec i Litwy (po 20 uczniów w każdym wyjeździe).  

13.  Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa 1) koszty 

przejazdów 2) ubezpieczenia 3) wyżywienia 4) zakwaterowania do wysokości ryczałtu 

określonego w budżecie programu Erasmus+ / projektu „My culture in your school”. 

Uczniowie są zakwaterowani w hotelach. Wydatki własne pokrywają uczestnicy 

projektu. 

 §2 Zasady rekrutacji uczestników projektu:  

1. Rekrutacja trwa min. 2 tygodnie i rozpoczyna się we wrześniu 2022. Data rozpoczęcia i 

zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym . 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:  

a) Dyrektor szkoły-mgr inż. Lesław Tarasek 

b) Koordynator projektu – p. Wiktoria Mól  

c) Nauczyciele j. angielskiego - p. Iwona Szczepanik, p. Agnieszka Święs  

3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie umieszczeniem informacji o programie na stronie 

internetowej szkoły, na portalu społecznościowym - Facebook szkoły a także bezpośrednio 

poprzez umieszczenie informacji o programie na tablicach informacyjnych w szkole. Ponadto, 

informacja  o  prowadzonej  rekrutacji  oraz  regulaminie  uczestnictwa w projekcie zostanie 

przekazana uczniom  przez wychowawców klas oraz rodzicom na spotkaniach z rodzicami 

4. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie : 

a) motywacja ucznia do udziału w projekcie-uczeń pisze list motywacyjny, w którym 

przedstawia swoją motywację do udziału w projekcie, prezentuje swoją wiedzę o 
dziedzictwie kulturowym własnego  kraju i regionu oraz  wyraża swoje 

zainteresowanie kulturą krajów partnerskich,  
b) zadeklarowanie  aktywnego  uczestniczenia  w  projekcie  przez  cały  okres  jego 

realizacji, 

c) znajomość  języka  angielskiego  w  stopniu  umożliwiającym  zrozumiałą  
komunikację (kryterium  językowe  zostanie  zweryfikowane  na podstawie  ocen z 

języka angielskiego; możliwość przystąpienia do projektu będzie miał każdy uczeń bez 
względu na to, na jakim poziomie uczy się języka angielskiego), 

d) pozytywna opinia wychowawcy oraz dyrektora szkoły, 
e) posiadanie przez  ucznia  dokumentu  upoważniającego  go  do  wyjazdu 

zagranicznego  (dowodu  osobistego  lub ważnego paszportu) 

f) pisemna  zgoda  rodziców/prawnych  opiekunów  na  udział  uczniów niepełnoletnich  
w projekcie i przetwarzanie  danych  osobowych  w  związku  z  działaniami  

dotyczącymi projektu (załącznik nr 2), 



g) złożenie przez ucznia deklaracji kandydata u koordynatora projektu (załącznik nr  1).  
 

9. Jeżeli  liczba  uczniów  chętnych  do  wyjazdu  przekroczy  ilość  uczestników  mogących 
wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.  
 
10. W  przypadku,  gdy  wystąpi  problem  z  wyłonieniem  uczestników  wyjazdu  według 

określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów.  
 
11. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie  
wybrany uczeń z listy rezerwowej.  
 
12. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości. 
 
13. Wszelkie  kwestie  nieujęte  w  regulaminie  będą  rozstrzygane  przez    koordynatora  
projektu.  
 
§3 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 

Uczestnik zobowiązuje się do:  
• przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie;  

• posiadania aktualnego dokumentu  upoważniającego  go  do  wyjazdu zagranicznego 
(dowodu  osobistego lub paszportu) 

• regularnego    uczestniczenia    we    wszystkich    spotkaniach  organizowanych    przez 
koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu;  
• terminowego   wykonywania przydzielonych  w  projekcie  zadań  (czas  na  realizację 

poszczególnych działań projektowych określany jest przez koordynatora projektu lub 
nauczyciela kierującego daną grupą projektową) 

• tworzenia  i  opracowywania  materiałów  niezbędnych  do  realizacji  poszczególnych 
działań przewidzianych w projekcie;  

• promowania projektu wśród społeczności szkolnej;  

• doskonalenia znajomości języka angielskiego;  

• godnego   wypełniania   obowiązków   ucznia/reprezentanta   szkoły   na   forum  
międzynarodowym;  
• zachowywania się kulturalnie, podporządkowywania się poleceniom nauczycieli i dbania o 

dobre imię szkoły.  
 

§4  ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

1. Uczeń  ma  prawo  do  rezygnacji  z  udziału  w  projekcie  po  złożeniu  pisemnego 
oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego  w 

przypadku ucznia niepełnoletniego.  
2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z  
tego  wyjazdu,  rodzice/opiekunowie  prawni  ucznia  zobowiązują  się  do  poniesienia 

kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie 
rezerwacji itp.)  

 



§5  SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 
Koordynator  zastrzega  sobie  prawo  wykluczenia  z  udziału  w  projekcie uczniów 
naruszających rażąco postanowienie niniejszego regulaminu i/lub Statutu Szkoły.  
                                                               
§6  ZASADY UCZESTNICTWA W MOBILNOŚCIACH 

1. Rodzice/prawni opiekunowie uczniów niepełnoletnich  wyrażają zgodę na wyjazd 
(załącznik nr 3). 

2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, 
zgoda na    udzielenie    pomocy    medycznej,    kontakt    telefoniczny    z    uczniem    

i    jego rodzicami/opiekunami prawnymi   itp.)   w   terminie  określonym  przez  
koordynatora oraz do pisemnego    potwierdzenia    zapoznania    się  z  regulaminem  
uczestnictwa w wyjeździe. 

3. 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. 

4. Właściwe  przygotowanie  się  do  wyjazdu  dotyczy  każdego  ucznia biorącego  w  
nim udział;  wiąże  się  to  z  kwestią  zgromadzenia  kompletu dokumentów,  
odpowiedniego ubioru, obuwia, itp. 

5. Podczas wyjazdu każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom: 

• zakaz samowolnego opuszczania tymczasowego miejsca zamieszkania, 

• zakaz  samodzielnego  oddalania  się  od  grupy w    trakcie    zwiedzania lub 
przemieszczania się pomiędzy obiektami, 

• zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci. 

6.  Uczniowie stosują się do ustalonych godzin ciszy nocnej i wewnętrznych 
regulaminów miejsc noclegowych. 

7. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego 
dnia. 

8. Uczestnicy  wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu 
ruchu drogowego, itp. 

9. Uczestnicy  wyjazdu  mają  obowiązek  zachowania  czystości  i  porządku  w  
autokarze, w miejscu zakwaterowania oraz wszystkich zwiedzanych obiektach. 

10.  Należy obowiązkowo zgłaszać opiekunom przypadki złego samopoczucia, 
konieczności przyjmowania  leków,  problemy  związane  ze  stanem  zdrowia  oraz  

wszelkie  wypadki zagrażające bezpieczeństwu grupy.  
11.  Uczniowie biorą odpowiedzialność za swój bagaż, wartościowe przedmioty i 

pieniądze.  
12.  Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o 

dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają  godności uczestników 
reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania. 

13.  W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego 
udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną 
zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły. 

14.  Jeżeli  uczestnik  wyjazdu  wyrządzi  szkody,  to  odpowiedzialność  finansową  

poniosą  rodzice/opiekunowie prawni. 



15.  Uczestnicy  wyjazdu  są  zobowiązani  do  bezwzględnego  przestrzegania  poleceń 
koordynatora projektu i opiekunów w trakcie wyjazdów zagranicznych.  

16.  Uczestnicy  wyjazdu  podlegają  regulaminowi  od  momentu  zbiórki  przed  
wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez  koordynatora. 

17.  W przypadku rezygnacji z wyjazdu rodzice/prawni opiekunowie ucznia pokrywają 
koszty związane z wydatkami poniesionymi na organizację wyjazdu. 

 
§7  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
2. Koordynator   zastrzega   sobie prawo  zmiany  postanowień  niniejszego  regulaminu w 
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.  
3. W  przypadkach  spornych,  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszego  regulaminu, 
a dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona z dyrektora szkoły, 
koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.  
4. Aktualna  treść regulaminu  jest  dostępna   u   koordynatora   projektu   oraz   na   stronie 
internetowej szkoły w zakładce SZKOŁA-PROJEKTY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK NR 3 

 ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH na wyjazd dziecka w ramach projektu  ”My 

culture in your school” -Programu Erasmus+ ,Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół.  

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...................................................................... w 

wyjeździe do ......................................................................................................................w 

terminie..........................................  

Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie pod opieką nauczycieli, 

wyjeżdżających z nim z Polski lub /oraz nauczycieli ze szkoły goszczącej oraz będzie 

realizowało program wizyty, ustalony przez kraj goszczący. 

 Uwagi dotyczące zdrowia dziecka (choroby przewlekłe i przyjmowane leki) 

....................................................................................................................................................  

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

inne dolegliwości (omdlenia, częste bóle głowy, duszności, szybkie męczenie się, choroba 

lokomocyjna itd.): ...................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

alergie (leki, żywność, inne): ............................................................................................ 

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

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabieg i 

diagnostyczne, operacje. Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi 

informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas 

wyjazdu. Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z założeniami programu Erasmus+ 

(www.erasmusplus.org.pl), Regulaminem udziału w projekcie Erasmus plus ”My culture in 

your school”, w tym również z §6 (Zasady uczestnictwa w mobilnościach). Wyrażam, zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu.  

In  case  of  threat  to  my  child`s  life  or  health,  I  agree  on  his/her hospitalization,  
diagnostic procedures or medical operations. 

 
Hiermit  erteile  ich  dem  Arzt  beziehungsweise  dem  behandelten  Arzt  im  Kranken haus  

die Erlaubnis,    mein    Kind    im    Falle    eine lebensbedrohlichen    Situation    zu    
operieren, beziehungsweise aerztlich zu versorgen. 

 

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

 Data                                                                                 ……………………………………………………………… 

                                                                                        Podpisy rodziców / opiekunów prawnych 



ZAŁĄCZNIK NR 2  

    

                                                              OŚWIADCZENIE 
Rodziców/opiekunów prawnych w sprawie zgody na udział dziecka w projekcie Programu  
Erasmus+ Akcji  2:  „Partnerstwa  współpracy szkół”   i przetwarzanie jego danych 
osobowych. 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 
...................................................................................................................................... 
                                                            (imię i nazwisko) 
ucznia/uczennicy   klasy   ........................ Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w 
Grybowie w projekcie: „My culture in your school” („Moja kultura w twojej szkole”) 
realizowanego  przez  szkołę  w  ramach  Programu  Erasmus+,  Akcji  2: Partnerstwa 
współpracy szkół w terminie 31.12.2020-30.08.2023. 
 
                                                                      ............................................................................. 
                                                                      (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
  
Oświadczam, że zapoznałam/em się z założeniami programu Erasmus+ oraz regulaminem 
projektu i akceptuję je.  
 
Zobowiązuję  się  do  pokrycia  wszelkich kosztów  związanych  z  rezygnacją  z  wyjazdu 
zagranicznego mojego dziecka. 
 
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego  dziecka  zgodnie  z  ustawą  
z dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (tekst  jedn.:  Dz.  Ustaw  z  

2002 nr101, poz. 926 z późn. zm.) 
 
Przyjmuję do wiadomości, że zdjęcia, filmy i inne nagrania dotyczące uczniów biorących 
udział w projekcie mogą być wykorzystywane przez szkoły partnerskie i/lub ich Narodowe  
Agencje w materiałach promocyjnych. 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie, publikowanie i/lub powielanie fragmentów wywiadów, 
listów, obrazów oraz nagrań dźwiękowych mojego dziecka przez szkołę macierzystą, szkoły 
partnerskie i ich Narodowe Agencje podczas jego udziału w projekcie. 

 

 

                                                                      ................................................................ 
                                                                      (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 
                    DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE „My culture in your school” 
 
................................................................................................................................ 
                                                 (imię i nazwisko ucznia) 
…………………………… 

(Klasa) 
 
Deklaruję dobrowolny i nieodpłatny udział w projekcie „My culture in your school” 
realizowanym przez szkołę w ramach Programu Erasmus+ ,Akcji 2 :Partnerstwa współpracy 
szkół w  terminie 31.12.2020-30.08.2023 i zobowiązuję się uczestniczyć w działaniach 

projektowych. 
 

1. Wyrażam  gotowość  do  godnego  reprezentowania  szkoły podczas  wyjazdu 
zagranicznego, jak i podczas działań lokalnych. 

2. Zobowiązuję się do:  

• przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie;  
• regularnego  uczestniczenia  we  wszystkich  spotkaniach  organizowanych  

przez koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu;  
• terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;  

• tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji 
poszczególnych działań przewidzianych w projekcie;  

• promowania projektu wśród społeczności szkolnej;  

• doskonalenia znajomości języka angielskiego;  

• godnego  wypełniania  obowiązków  ucznia/reprezentanta  szkoły  na  forum 
międzynarodowym;  

• zachowywania się kulturalnie, podporządkowywania się poleceniom 
nauczycieli i dbania o dobre imię szkoły.  
 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (tekst  jedn.:  Dz.  Ustaw  z  
2002 nr101, poz. 926 z późn. zm.). 

 
............................................................................... 
(data  i podpis ucznia) 

 


