REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS+
§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji
projektu pt. " 70 years of European History 1945-2015", który jest
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej,
partnerstwa strategiczne– współpraca szkół programu Erasmus +.
§ 2.
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest w okresie od 2015-09-01 do 2017-08-31.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w
ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej –
współpraca szkół programu Erasmus +.
3. Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Opolu Lubelskim.
4. W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów.
5. Udział w projekcie jest dobrowolny.
6. Projekt realizowany jest w formie: zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych
oraz indywidualnie przez uczniów.
7. Głównym celem projektu jest: pogłębienie wiedzy na temat historii
powojennej; poznanie i uświadomienie wpływu wydarzeń historycznych na
sztukę, literaturę, muzykę i kino; uświadomienie znaczenia Unii
Europejskiej, zwiększenie zaangażowania w życie szkoły i społeczności
lokalnej; rozwijanie poczucia własnej wartości, odpowiedzialności,
współpracy z uwzględnieniem potrzeb innych, kształtowanie postaw
aktywnego obywatelstwa europejskiego, rozwijanie umiejętności pracy w
grupie, poszerzenie i praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych,
rozwój świadomości w zakresie praktycznego korzystania z dostępnej
technologii komunikacyjno - informacyjnej, wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów o specjalnych potrzebach, w trudnej sytuacji materialno – bytowej.
8. W ramach projektu przewiduje się krótkoterminowe wyjazdy do pięciu szkół
partnerskich: Rumunii, Hiszpanii, Turcji, Włoch i Czech.
9. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa
koszty zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia. Uczniowie są
zakwaterowani i goszczeni w rodzinach uczniów ze szkół partnerskich.
Wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu.
10. W wizytach zagranicznych może uczestniczyć tylko 15 uczniów, dlatego
udział w wyjazdach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów
wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu.
§ 3.
Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacja prowadzona będzie od 1 do 15 listopada 2015 r. przez Zespół
Projektowy Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu
Lubelskim.
2. W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą:
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1. koordynator międzynarodowy projektu– p. Monika PtasińskaRomanowska
2. dyrektor – p. Małgorzata Woś
Uczestnikiem projektu mogą być uczniowie
klas I-II Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim (w
uzasadnionych przypadkach także z klasy trzeciej), dopuszcza się możliwość
dodatkowej rekrutacji w kolejnym roku szkolnym wśród uczniów kolejnych
klas pierwszych.
Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
1. motywacja ucznia do udziału w projekcie,
2. zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego
realizacji,
3. pozytywna opinia wychowawcy oraz dyrektora szkoły.
Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej
kryteria wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i
przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi
projektu – ZAŁĄCZNIK 1
Uczeń składa powyższą deklarację udziału w projekcie u koordynatora
projektu.
Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.
§ 4.
Zadania uczestników projektu
Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:
1. Wspólne z opiekunami omówienie i ustalenie zasad współpracy w
realizacji projektu, podział zadań w zespole.
2. Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem.
3. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i
lokalnej.
4. Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów
końcowych, ich publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie
rezultatów po zakończeniu projektu.
5. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych
z realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie
pod opieką nauczycieli koordynatorów.
§5
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
1. Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do dyrektora LO
2. Rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i
rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do
poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na
bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).
§6
Skreślenie z listy uczestników projektu
W razie nie wywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań
projektu, koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona
uczestników projektu.

2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie
uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
§7
Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności
(międzynarodowych krótkoterminowych wyjazdów do szkół partnerskich)
1. Aktywny udział w pracach projektowych.
2. Kultura osobista. Ocena zachowania (co najmniej ocena bardzo dobra).
3. Wysoka frekwencja na zajęciach w szkole.
4. Postępy w nauce języka angielskiego, komunikatywny stopień znajomości
języka.
5. Brak przeciwwskazań medycznych.
6. Deklaracja goszczenia ucznia z zagranicy. W przypadku małej liczby rodzin
chętnych do zakwaterowania młodzieży zagranicznej w czasie spotkania w
Polsce, uczniowie z tych rodzin będą kwalifikowani do wyjazdu w pierwszej
kolejności.
7. Zadeklarowanie przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest
równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wyjazdu.
8. W pierwszym roku realizacji projektu pierwszeństwo do udziału w
mobilnościach będą mieli uczniowie klas II.
9. Wyboru uczniów na poszczególne mobilności dokonuje Grupa Projektowa
Erasmus+ pod przewodnictwem koordynatora projektu.
§8
Zasady uczestnictwa nauczycieli w projekcie
1. W projekcie może uczestniczyć każdy nauczyciel zatrudniony w Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim na podstawie
umowy na czas nieokreślony.
2. Nauczyciel chęć udziału w projekcie zgłasza poprzez wpisanie swoich danych
na listę wywieszoną w pokoju nauczycielskim w 1-15 listopada 2015 roku.
3. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji nauczycieli do udziału w projekcie:
o znajomość języka angielskiego
o motywacja ucznia do udziału w projekcie,
o zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego
realizacji,
4. Do zadań nauczycieli biorących udział w projekcie należy:
1. Wspólne omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji
projektu, podział zadań w zespole.
2. Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem.
3. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i
lokalnej.
4. Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów
końcowych, ich publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie
rezultatów po zakończeniu projektu.
§9
Zasady uczestnictwa w mobilnościach
1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców/opiekunów prawnych. ZAŁĄCZNIK 2

2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany
jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna
danych osobowych) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z
regulaminem wymiany. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy
medycznej i posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego).
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 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. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP,
przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.
7. 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.
8. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty
wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
9. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników
pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych
zabranych na wyjazd.
10. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu
oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania.
Uczniowie wykonują zadanie w języku polskim (wspólnie lub indywidualnie).
11. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez
koordynatora projektu.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:
1. Bartnik Martyna
2. Bartoś Katarzyna
3. Batyra Mikołaj
4. Czarnota Bartłomiej
5. Dacko Jakub
6. Jedynak Konrad
7. Mroczkowski Michał
8. Mucha Agnieszka
9. Oszust Krzysztof
10. Piłat Weronika
11. Plis Cezary
12. Superson Mateusz
13. Szuba Sylwia
14. Wójtowicz Marcelina
15. Wrona Katarzyna
16. Zawadzki Jakub

LISTA NAUCZYCIELI-UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
1. Batyra Mariusz
2. Cyrkler Barbara
3. Jackowska Renata
4. Piłat Danuta
5. Ptasińska-Romanowska Monika
6. Romanowski Robert
7. Woś Małgorzata
8. Zalewska-Cebrykow Iwona

ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE ERASMUS+

WYRAŻAM ZGODĘ na udział mojego
syna/córki………………………………………………….klasa ……….. w projekcie
Erasmus+ 70 years of European History 1945-2015 realizowanym przez
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim .
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z
działaniami dotyczącymi projektu.
Deklaruję równocześnie możliwość zakwaterowania ucznia ze szkoły
goszczącej podczas wizyty projektowej w Polsce.
………
Data

……………………………….
Podpis rodziców

ZGODA NA UDZIAŁ W WYJEŹDZIE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

WYRAŻAM ZGODĘ na udział mojego
syna/córki………………………………………………….klasa ……….. w wyjeździe do
……………………………………..w dniach……………………………w ramach projektu
Erasmus+ 70 years of European History 1945-2015 realizowanym przez
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim .
W przypadku rezygnacji z tego wyjazdu ( z wyłączeniem przyczyn wskazanych w
polisie ubezpieczeniowej, tj. ciężkiej choroby podróżującego lub śmierci
najbliższego członka rodziny) zobowiązuję się do poniesienia kosztów
wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie
rezerwacji itp.).
…………………..
Data

………………………………….
Podpis rodziców

