
REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS+ 2019-2022 
Aktywni, kreatywni, przedsiębiorczy. 

 

§ 1. 
Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2022.  
2. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Edukacja 

szkolna, Akcja 2. Partnerstwa strategiczne – Projekty Współpracy Szkół (KA229). 
3. Projekt skierowany jest zasadniczo do uczniów klas 6-8 Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 

„Dębinka” w Poznaniu oraz uczniów szkół partnerskich. 
4. Koordynatorami projektu są: 

a. Agnieszka Kroll – odpowiedzialna za kwestie programowe 
b. Adam Bech – odpowiedzialny za kwestie organizacyjne 

5. Udział w projekcie jest dobrowolny. 
6. Projekt realizowany jest w trakcie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w ramach działań 

realizowanych samodzielnie przez uczniów.  
7. Głównymi celami projektu są:  

a. wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk pomiędzy szkołami partnerskimi, 
b. kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych, 
c. rozwijanie kompetencji miękkich i umiejętności podstawowych uczniów oraz kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli,  
d. wsparcie szkół i nauczycieli w nauczaniu ekonomii oraz kształtowaniu postaw 

przedsiębiorczości, kreatywności, aktywności społecznej i gospodarczej. 
8. Partnerzy w projekcie: 

a. SSP3 Dębinka – koordynator  
b. Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu, Nasaud, Rumunia, 
c. Gymnasio Agrias Volou, Agria, Grecja, 
d. Escola el Cim SCCL, Terrassa, Hiszpania, 
e. Istituto Comprensivo F.D'Amico, Rosolini, Włochy. 

9. W ramach projektu odbędzie się pięć krótkoterminowych wymian grup uczniów. 
10. Koszty udziału uczniów i nauczycieli w czterech wymianach zagranicznych pokrywane są z budżetu 

projektu. Koszty udziału w działaniach w czasie wizyty w Polsce pokrywane są ze środków 
przeznaczonych na zarządzanie projektem, z budżetu szkoły oraz przez uczestników 
poszczególnych aktywności związanych z realizacją wymiany.                                                                                                                                                                                                

11. W każdej z czterech zagranicznych, krótkoterminowych wymian grup uczniów może brać dział 5-7 
uczniów. Udział w wyjazdach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających 
się zaangażowaniem w projekt, pozytywnym zachowaniem i stosunkiem do obowiązków szkolnych 
oraz godnie reprezentujących naszą szkołę. 

 
§ 2.  

Zasady udziału w projekcie 
1. W projekcie może uczestniczyć każdy uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 Dębinka w 

Poznaniu, spełniający kryterium wiekowe, którego rodzice wyrazili pisemną zgodę na jego 
zaangażowanie. 

2. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na pełny udział w projekcie, będą objęci 
aktywnościami realizowanymi w ramach priorytetu edukacyjnego i nie wezmą udziału w 
krótkoterminowych wymianach grup uczniów. 

3. Zgoda na udział w projekcie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku 
ucznia oraz publikację wyników jego pracy. 

4. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z pracy w projekcie. Rezygnacja musi zostać złożona w formie 
pisemnej, potwierdzonej podpisem rodziców.  

5. Skreślenie z listy uczestników projektu może nastąpić w razie niewywiązywania się z realizacji 
powierzonych uczniowi zadań, a także w sytuacji naruszenia przez niego zasad niniejszego 
regulaminu lub zasad obowiązujących w szkole.  
 



 
§3  

Kryteria kwalifikacji uczniów do udziału w krótkoterminowych wymianach grup uczniów. 
1. Wskazania kandydatów do udziału w wymianach dokonuje Zespół Projektowy. 
2. Liczbę uczestników biorących udział w wyjeździe do szkoły partnerskiej ustala szkoła goszcząca 

biorąc pod uwagę liczbę zgodną z założeniami projektu oraz swoimi aktualnymi możliwościami. 
3. Kandydatem do udziału w wymianie może zostać uczeń który: 

a. zaangażował się w przewidziane w projekcie działania i sumiennie wywiązuje się z podjętych 
obowiązków. Uwaga! Pierwszeństwo mają uczniowie uczestniczący w działaniach związanych z 
tematem przewodnim spotkania. 

b. nie ma przeciwwskazań medycznych uniemożliwiających udział w wymianie (min. stan zdrowia 
pozwalający na odbycie podróży różnymi środkami lokomocji, w tym samolotem, oraz na pobyt 
u rodziny goszczącej ze szkoły partnerskiej) 

c. otrzymał co najmniej dobrą ocenę zachowania w półroczu poprzedzającym wyjazd, 
d. po uzyskaniu wstępnej akceptacji w oznaczonym terminie złoży wymagane dokumenty, w tym 

pisemną zgodę na udział w wymianie.  
4. W przypadku, gdy liczba uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu przekroczy ilość dostępnych 

miejsc, wówczas o udziale ucznia w wymianie zadecydują koordynatorzy projektu biorąc pod 
uwagę aktywność, wkład pracy uczniów i efekty realizacji zadań związanych z tematem wymiany.  

5. Zakwalifikowanie do udziału w wymianie jest równoznaczne ze zgodą na przyjęcie ucznia z jednej 
ze szkół partnerskich podczas spotkania w Polsce. Zadeklarowanie przyjęcia ucznia ze szkoły 
partnerskiej i pełnienie funkcji rodziny goszczącej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem 
ucznia do wyjazdu zagranicznego. 

6. Ze względu na pandemię COVID i wynikające z niej obostrzenia lokalne dotyczące przebywania 
w obiektach użyteczności publicznej oraz ograniczenia w podróżowaniu, od 15.10.2021 w 
wymianach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie w pełni zaszczepieni lub nie podlegający 
szczepieniu (poniżej 12 roku życia, wówczas niezbędne badania wykonywane są na koszt 
rodziców). 
 

§4 
Zasady uczestnictwa w krótkoterminowych wymianach grup uczniów. 

1. Uczeń może wziąć udział w wymianie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. 
2. Uczeń w terminie określonym przez koordynatorów zobowiązany jest dostarczyć komplet 

poprawnie wypełnionych i aktualnych dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych 
osobowych, paszport lub dowód osobisty) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z 
regulaminem wymiany. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej i 
posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Nieterminowość może 
oznaczać wykluczenie z udziału w wymianie.  

3. Przed każdym wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów 
wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i 
pobytem za granicą. Obecność na tym spotkaniu jest obowiązkowa. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w wymianie bez ważnej przyczyny koszty wynikające ze zmian 
ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji 
itp.). 

5. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie regulaminu wyjazdu, co potwierdza 
się podpisem na odrębnym dokumencie.  

6. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek wzięcia aktywnego udziału w wydarzeniach 
podsumowujących spotkanie.  

 
§5 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatorów.  
2. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 września 2019 i obowiązuje przez cały okres trwania projektu. 
3. Regulamin jest dostępny u dyrektora szkoły, koordynatorów projektu oraz na stronie internetowej 

szkoły. 


