REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS +
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt.
Auf Spurensuche. Der junge Blick auf das deutsch-polnische Verhältnis.
(W poszukiwaniu śladów. Spojrzenie młodego pokolenia na stosunki polsko-niemieckie)
w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni.
INFORMACJE O PROJEKCIE
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Projekt realizowany jest w ramach Akcji 2: Partnerstwa strategiczne.
Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Szkołą partnerską jest: Robert-Schuman-Berufskolleg w Dortmundzie (Niemcy).
Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2018 do 30.06.2020.
Celem projektu jest:
• poszerzenie wiedzy na temat kultury, literatury i historii Niemiec i Polski,
• odnalezienie śladów niemieckich w Polsce oraz polskich w Niemczech w
dziedzinie kultury, literatury i historii,
• skonfrontowanie się z faktami historycznymi dotyczącymi obu narodów,
• przełamanie stereotypów dotyczących Niemców i Polaków,
• promowanie tolerancji,
• rozwój kreatywności i umiejętności współpracy w grupie,
• wzmocnienie świadomości europejskiej,
• rozwój umiejętności kluczowych, w tym rozwój umiejętności komunikowania
się w języku niemieckim oraz angielskim.
Projekt przewiduje 3 krótkoterminowe spotkania/mobilności uczestników:
• II semestr 2018/2019: 5-dniowe spotkanie w Gdyni,
• I semestr 2019/2020: 3-dniowe spotkanie w Weimarze,
• II semestr 2019/2020: 5-dniowe spotkanie w Dortmundzie.
W przypadku mobilności (wyjazdu uczestników za granicę), koszty podróży i
utrzymania współfinansowane są z funduszy Unii Europejskiej.
Koordynatorką projektu jest p. Milena Dochtorowicz.
W ramach realizacji tematu projektu przewidywana jest organizacja spotkań i zajęć
edukacyjnych dla uczestników projektu, których termin ustala koordynatorka
projektu.
ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

1. Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.
2. W realizacji zadań projektu może wziąć udział 18 uczniów.
3. W przypadku dużej ilości chętnych osób o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje
kolejność zgłoszeń.
4. Podczas rekrutacji brane są również pod uwagę następujące kryteria:
• dobre wyniki w nauce,
• dobra frekwencja ,
• pozytywna opinia wychowawcy klasy.
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PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
1. Uczestnik ma prawo do wyrażania swojej opinii.
2. Uczestnik ma prawo do zgłaszania swoich propozycji związanych z działaniami
projektowymi.
3. Uczestnik powinien traktować z szacunkiem pozostałych uczestników projektu,
wykazując się tolerancją.
4. Uczestnik projektu jest zobowiązany do aktywnego udziału w spotkaniach i zajęciach
organizowanych przez koordynatorkę projektu.
5. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wcześniejszego zgłoszenia koordynatorce o
swojej planowanej nieobecności podczas zajęć.
6. Uczestnik zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności na zajęciach.
7. W uzasadnionych przypadkach w trakcie trwania projektu dopuszcza się zastąpienia
uczestnika projektu innym uczniem.
REZYGNACJA UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie.
2. Rezygnacja powinna być zgłoszona koordynatorce na piśmie.
3. W przypadku ucznia niepełnoletniego rezygnacja musi być podpisana przez
rodzica/opiekuna prawnego.
SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU
W razie niewywiązywania się uczestnika z realizacji powierzonych zadań projektu,
koordynatorka zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu.
ZASADY UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH/MOBILNOŚCIACH
1. Przed terminem spotkania/mobilności uczestnik jest zobowiązany podpisać
deklarację udziału, a w przypadku uczestników niepełnoletnich zgodę na udział
podpisuje rodzic/opiekun prawny.
2. W mobilności bierze udział dwóch nauczycieli.
3. Uczestnik musi posiadać ważny paszport i dowód osobisty.
4. Uczestnik w terminie określonym przez koordynatorkę zobowiązany jest dostarczyć
komplet wymaganych dokumentów (zgoda rodziców/deklaracja udziału, karta
informacyjna danych osobowych, pisemne potwierdzenie zapoznania się z
regulaminem wymiany, zgoda na udzielenie pomocy medycznej. Ponadto wymagane
jest posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz
Europejska Karta Młodzieżowa Euro26.
5. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników
pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych.
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6. Uczestników spotkań/mobilności obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP.
7. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać poleceń nauczycieli.
8. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie zakazowi samodzielnego oddalania się od
grupy.
9. Wszystkich uczestników spotkania/mobilności obowiązuje ustalony program i rozkład
czasowy dnia.
10. Obowiązkiem każdego uczestnika spotkania/mobilności jest kulturalne zachowanie,
dbanie o dobre imię szkoły i kraju.
11. W przypadku niepodporządkowania się lub złamania niniejszego regulaminu nastąpi
wykluczenie uczestnika z dalszego udziału w projekcie, obniżenie oceny zachowania,
zastosowanie kar przewidzianych w statucie szkoły.
12. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika odpowiedzialność finansową
ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
2. Zmiana regulaminu nastąpi w formie pisemnej.
3. Szkoła w szczególnych przypadkach może odstąpić od zapisów zawartych w
niniejszym regulaminie.
4. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły.
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