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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
English for Social Entrepreneurship

INFORMACJE OGÓLNE
1. Projekt o powyższym tytule realizowany jest w szkole podstawowej w Kunowej w okresie
od 01. 09. 2018 r. do 31. 08. 2020 r. w ramach programu Erasmus+ akcja KA229 - (School Exchange
Partnerships).
2. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej.
3. Celem projektu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości społecznej, jak
również poszerzenie praktycznej znajomości języka angielskiego i zdolności komunikacyjnych. Udział
w projekcie umożliwi uczniom nabycie nowych kompetencji, przydatnych im w przyszłej aktywności
obywatelskiej i planowaniu własnej kariery zawodowej.
4. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli z sześciu szkół partnerskich, czyli: Polski,
Hiszpanii, Litwy, Turcji, Włoch oraz kraju koordynującego projekt – Rumunii.
5. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
6. Projekt skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Kunowej.
DZIAŁANIA PROJEKTOWE
Działania podejmowane w szkole w trakcie realizacji projektu obejmą m.in.:
1.Edukację młodzieży dotyczącą problematyki projektu poprzez:
a) zajęcia rozwijające z nauk społeczno-ekonomicznych
(metoda CLIL - zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe),
b) naukę języka angielskiego,
c) współpracę z firmami i instytucjami lokalnymi,
d) dokumentowanie projektu poprzez zdjęcia, filmy, prezentacje itp.,
e) udział w spotkaniach zespołu projektowego uczniów z koordynatorem lub innymi nauczycielami
pracującymi nad realizacją projektu,
f) udział w różnych konkursach.
2. Spotkania młodzieży ze szkół partnerskich (wspólna nauka, wymiana doświadczeń i doskonalenie
znajomości języka angielskiego).
3.Opracowanie prac projektowych i zaprezentowanie ich społeczności lokalnej (m. in. uczniom
nieuczestniczącym w projekcie, nauczycielom i pracownikom szkoły, rodzicom, lokalnym władzom
itp.);
4. Ewaluację i rozpowszechnianie działań projektowych.
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ZASADY REKRUTACJI
1. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Kunowej nie dłużej niż
do ostatniego dnia roku szkolnego, w którym kończą oni naukę w szkole.
2. Rekrutacja trwa do 27 września 2018 r.
3. Przewiduje się rekrutację uzupełniającą w trakcie trzech pierwszych tygodni września następnego
roku szkolnego.
4. Rodzice ucznia przystępującego do projektu w deklaracji udziału w projekcie wyrażają pisemną
zgodę na udział w nim dziecka i na przetwarzanie danych osobowych (regulacje RODO) w związku
z działaniami projektowymi.
5. Uczeń składa deklarację przystąpienia do projektu i zgodę rodziców u dyrektora szkoły.
6. Kryteria podstawowe brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
a) status ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum w Kunowej,
b) złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji lub do momentu
ukończenia szkoły,
c) rekomendacja wychowawcy,
d) co najmniej dostateczna ocena końcowa z języka angielskiego na świadectwie z poprzedniego
roku szkolnego.
e) co najmniej dobra ocena końcowa z zachowania na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego.
7. W szkole powołuje się komisję rekrutacyjną liczącą co najmniej 3 osoby i składającą się z dyrektora
szkoły, koordynatora projektu oraz co najmniej jednego nauczyciela realizującego zadania projektu.
W razie konieczności, komisja rekrutacyjna ma prawo określenia kryteriów rozstrzygających
w sprawie rekrutacji uczniów do udziału w projekcie.
8. Prace komisji rekrutacyjnej udokumentowane są protokołem i kończą się sporządzeniem listy, która
zostaje podana do wiadomości publicznej.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie,
b) przestrzegania innych regulaminów ustanowionych w ramach projektu, np. regulamin udziału
w wyjazdach edukacyjnych itp.,
c) regularnego uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ramach projektu w trakcie jego trwania,
d) terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań,
e) pracy nad doskonaleniem znajomości języka angielskiego i zagadnień realizowanych w ramach
trwania projektu,
f) kulturalnego zachowania, podporządkowania się poleceniom nauczycieli i dbania o dobre imię
szkoły.
2. Dopuszcza się jedynie nieobecności usprawiedliwione (choroba, zdarzenie losowe). W takim przypadku
wyjaśnienie uczestnika potwierdzone podpisem rodzica/opiekuna prawnego należy dostarczyć do
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub do koordynatora projektu w ciągu 7 dni od
czasu powrotu ucznia do szkoły.
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UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Uczestnicy uprawnieni są do:
a) udziału we wszelkich zajęciach i działaniach realizowanych w ramach projektu,
b) udziału w wyjazdach edukacyjnych do szkół partnerskich na zasadach określonych w Regulaminie
udziału w wyjazdach edukacyjnych.
KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH
1. Uczestnicy poszczególnych wyjazdów edukacyjnych są wybierani z zastosowaniem kryteriów
podstawowych i kryteriów rozstrzygających.
2. Kryteria podstawowe:
a) status ucznia szkoły,
b) liczba dostępnych miejsc na wyjazd,
c) regularny i aktywny udział w zajęciach projektowych,
d) opanowanie słownictwa i umiejętności wymaganych w trakcie poszczególnych wizyt,
e) pozytywna opinia koordynatora lub nauczycieli pracujących nad realizacją projektu.

3. Kryteria rozstrzygające, mające zastosowanie w przypadku liczby uczniów spełniających kryteria
podstawowe większej od liczby dostępnych miejsc:
a) wyższa frekwencja na zajęciach projektowych,
b) praca w grupie zadaniowej przygotowującej materiały na dany wyjazd,
c) opinia zespołu składającego się z dyrektora szkoły, koordynatora i co najmniej jednego
nauczyciela zaangażowanego w prace nad projektem (np. biorącego udział w przedmiotowym
wyjeździe). Wyżej wymieniony zespół może zdecydować o losowym wyborze uczestników
spełniających kryteria podstawowe.
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia
o rezygnacji wraz z jej uzasadnieniem, potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.
2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie lub nie spełniania postanowień
regulaminu udziału w projekcie rodzice ucznia zobowiązują się do zwrotu kosztów poniesionych na
udział ich dziecka w projekcie np. na udział w wyjeździe edukacyjnym. Podstawę wyliczenia tych
kosztów stanowią dokumenty księgowe zatwierdzone w projekcie.
3. 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.). Rodzic/opiekun prawny
nie ponosi kosztów wynikających z rezygnacji tylko wtedy, gdy została ona spowodowana
działaniem „siły wyższej” .
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SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Koordynator w porozumieniu z dyrektorem szkoły zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału
w projekcie uczniów naruszających rażąco postanowienia niniejszego regulaminu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koordynator w porozumieniu z dyrektorem szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień
niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od
niego.
2.

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.

3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej
szkoły.

Dyrektor szkoły
mgr Mariola Krygowska

Koordynator projektu
Artur Gruszka
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