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REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS+ 

w Szkole Podstawowej nr 2 im.J.Tuwima w Wodzisławiu Śląskim 

-1- 

Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji 
projektu „MIND YOUR HEALTH”, który jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne– 
współpraca szkół programu Erasmus+ . 
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Informacje dotyczące projektu 

 
1. Projekt realizowany jest w okresie od 2019-09-01 do 2021-08-31. 
2. Projekt realizowany jest wspólnie z trzema szkołami partnerskimi z Bułgarii, 
Macedonii oraz Turcji. 
3. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wodzisławiu 
Śląskim. 
4. W realizacji części  zadań projektu udział wezmą wszyscy uczniowie szkoły. 
5. W realizacji pozostałych zadań może wziąć udział dowolna liczba uczniów 
którzy wyrażą chęć zaangażowania się w działania projektowe. Rekrutacja do 
zespołu projektowego odbywa się we wrześniu 2019 roku spośród uczniów klas 
V, VI oraz VII. 
6. Udział w projekcie jest dobrowolny. 
7. Projekt realizowany jest w formie: zajęć szkolnych, zadań pozalekcyjnych 

oraz indywidualnie przez uczniów. Komunikacja z uczniami odbywać się będzie 
poprzez grupę FB utworzoną przez uczniów, stronę internetową szkoły, 
ogłoszenia szkolne oraz spotkania z koordynatorem projektu. 
8. Szkolny koordynato  projektu to Karolina Sikora. 
9. Głównym cele projektu to lepsze umiejętności językowe uczniów, większe 
kompetencje w zakresie ICT zarówno uczniów jak i nauczycieli, międzynarodowe 
przyjaźnie i znajomości, większe zrozumienie dla różnic kulturowych, zwiększony 
nacisk nauczycieli kładziony na zdrowie i dobrobyt psychiczny uczniów, większa 
świadomość młodzieży odnośnie ich zdrowia psychicznego, objawów depresji, 
źródeł szukania pomocy, panowania i walki ze stresem, skutecznych sposobów 
relaksu, walki z agresją w sobie i wobec innych, walki z cyberprzemocą i 
hejtowaniem, zwrócenie uwagi uczniów i nauczycieli na problem zdrowia 
psychicznego (Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego) oraz bezpieczeństwa w 
sieci (Światowy Dzień Bezpiecznego Internetu), poprawienie relacji w grupach 
rówieśniczych (warsztaty integracyjne), poprawienie atmosfery w szkołach. 
10. W ramach projektu zaplanowane są 3 krótkoterminowe wyjazdy do trzech 
szkół partnerskich w Bułgarii, Turcji oraz Macedonii a także wizytę partnerów 
zagranicznych w Szkole Podstawowej nr 2 im.J.Tuwima w Wodzisławiu Śl. Na 
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wyjeździe uczniowie prezentują wyniki dotychczasowej pracy, a także pracują nad 
projektem wspólnie z uczniami z krajów partnerskich. Językiem roboczym 
projektu jest język angielski. 
 

11. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze 
środków Unii Europejskiej. Wyjazdy są opłacane z dofinansowania otrzymanego 
przez szkołę. Grant pokrywa koszty transportu, zakupu biletów lotniczych, 
ubezpieczenia, wyżywienia (ewentualnie koszty zakwaterowania w hotelu w 
przypadku braku możliwości goszczenia przez partnerów zagranicznych). 
 
12.Zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym w wizytach zagranicznych planowany jest 
udział 15 uczniów z grupy projektowej w związku z tym wyjazd traktowany będzie 
jako wyraz uznania dla uczniów szczególnie zaangażowanych w realizację zadań 
projektowych. 
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Zadania uczestników projektu 

1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy: 
 
-  promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej 
- stały kontakt z koordynatorem projektu oraz regularne uczestnictwo 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) 

- tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji 

poszczególnych działań przewidzianych w projekcie 

-praca nad  zadaniami projektowymi, udział w przygotowaniu produktów 
końcowych, rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu 
-godnego wypełniania obowiązków ucznia/reprezentanta szkoły na forum  
międzynarodowym; 
- informowanie o wszelkich problemach lub opóźnieniach w realizacji zadań 
projektowych 
2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 
odpowiedzialności finansowej, ale  w przypadku zakwalifikowania się ucznia na 
wyjazd w razie rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia 
zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana 
nazwiska na bilecie lotniczym, na polisie ubezpieczeniowej itp. 
3. W wypadku nie wywiązywania się przez ucznia z powierzonych mu zadań 
koordynator ma prawo usunąć ucznia z zespołu projektowego. 
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Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności 

 
(międzynarodowych krótkoterminowych wyjazdów do szkół partnerskich) 

 
Podczas wyboru uczniów na mobilności pod uwagę brane będą następujące 
kryteria: 
 
1. Dostarczenie formularza rekrutacji. (Zał.1) 
2. Aktywny udział w dotychczasowych pracach projektowych oraz pisemna 
deklaracja udziału w tych pracach po powrocie z mobilności do końca realizacji 
projektu. Brak zaangażowania oraz niewywiązywanie się z powierzonych 
obowiązków może wpłynąć na ocenę z zachowania. 
3. Kultura osobista. Ocena z zachowania (co najmniej ocena bardzo dobra). 
4. Wysoka frekwencja na zajęciach w szkole. 
5. Sytuacja osobista, społeczna, rodzinna i materialna (projekt wspiera uczniów 
w trudnej sytuacji) 
6. Brak przeciwwskazań medycznych. 
7. Potwierdzona pisemnie gotowość do przyjęcia gości ze szkół partnerskich w 
domu. 
 
W pierwszym roku realizacji projektu pierwszeństwo do udziału w 
mobilnościach będą mieli uczniowie klas VII (5 osób do Bułgarii) i VI (5 osób do 
Turcji). W roku szkolnym 2020/2021 na jesienny wyjazd zakwalifikowani będą 
uczniowie klasy VI) 
 
Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 
a) Dyrekcja szkoły. 

b) Koordynator projektu. 

c) Przedstawiciel zespołu nauczycieli ds. projektu. 

 
Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji drogą 
elektroniczną. 
Niemożność wyłonienia uczestników wyjazdu według określonych powyżej 
kryteriów spowoduje konieczność przeprowadzenia losowania. 
Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora 

szkoły i koordynatora projektu. 
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Zasady uczestnictwa w mobilnościach 

 
1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą 
rodziców/opiekunów prawnych. 
2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany 
jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna 
danych osobowych, regulamin wyjazdu, karta EKUZ). 
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. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać ważny paszport lub dowód 
osobisty. 
5. 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. 
6. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać 
o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów 
reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania. 
 


