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Regulamin 
 udzia u uczniów w projektach 

Programu „Uczenie si  przez ca e ycie” – Erasmus + „Sztuka w wymiarze 
wirtualnym ” 

Szko a Podstawowa im. B . Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie  
 

Celem projektów realizowanych w ramach Programu „Uczenie si  przez ca e ycie” – 
Comenius jest w szczególno ci rozwijanie w ród uczniów i pracowników szko y wiedzy 
o ró norodno ci kulturowej i j zykowej Europy oraz rozumienia jej warto ci, a tak e 
pomaganie m odym ludziom w nabyciu podstawowych umiej tno ci i kompetencji yciowych 
niezb dnych dla rozwoju osobistego, przysz ego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa 
europejskiego. 
 
1. Udzia  ucznia w projekcie polega na uczestnictwie w dowolnej liczbie dzia  zwi zanych 

z realizacj  celów projektu. 
2. Ka dy ucze  mo e zg osi  ch  udzia u w projekcie. O liczbie uczniów bior cych udzia  

w projekcie decyduj  specyfika podejmowanych dzia  oraz kompetencje uczniów 
niezb dne do wykonywania zada . 

3. Udzia  uczniów w projekcie jest dobrowolny. 
4. Decyzj  w sprawie udzia u ucznia w projekcie podejmuje szkolny koordynator projektu 

po zasi gni ciu opinii innych nauczycieli. 
5. Ucze  przyst puj cy do realizacji projektu powinien dostarczy  koordynatorowi zgod  

rodziców na udzia  w projekcie i przetwarzanie danych osobowych dziecka. Wzór zgody 
stanowi Za cznik nr 1 do regulaminu. 

6. Prac  w ramach projektu uczniowie wykonuj  g ównie w czasie wolnym od zaj  
szkolnych. Niektóre zadania projektu mog  by  realizowane na zaj ciach lekcyjnych. 
W tym przypadku w dzia ania projektowe zaanga owani s  wszyscy uczniowie bior cy 
udzia  w zaj ciach, a zgoda rodziców nie jest wymagana. 

7. Uczniowie wykonuj  zadania zwi zane z projektem pracuj c grupowo lub indywidualnie, 
zazwyczaj pod nadzorem nauczyciela, a w wyj tkowych sytuacjach samodzielnie. 

 
Przyjmowanie uczniów ze szkó  partnerskich 

 
8. W czasie realizacji projektu uczniowie mog  przyjmowa  partnerów z zagranicy u siebie 

w domu. 
9. Rodzina przyjmuj ca zapewnia uczniowi z zagranicy opiek  oraz niezb dne warunki 

pobytu, w tym: 
1) zakwaterowanie, w szczególno ci samodzielne miejsce do spania, 
2) wy ywienie, oprócz sytuacji, w których ucze  b dzie przebywa  pod opiek  swoich 

nauczycieli. 
3) mo liwo  poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji i warto ci. 

 
10. Rodzice ucznia potwierdzaj  gotowo  do przyj cia go cia ze szko y partnerskiej 

w o wiadczeniu. Wzór o wiadczenia stanowi Za cznik nr 2 do regulaminu. 
 

11. Przyj cie ucznia ze szko y partnerskiej jest zazwyczaj równoznaczne 
z zakwalifikowaniem na wyjazd zagraniczny, jednak ostateczn  decyzj  podejmuje 
koordynator projektu uwzgl dniaj c mo liwo ci organizacyjne i finansowe oraz 
zaanga owanie ucznia w realizacj  powierzonych mu zada . 

 
Wyjazdy zagraniczne uczniów 

 
12. Jedn  z form realizacji projektów s  wyjazdy zagraniczne, podczas których uczniowie 

mieszkaj  w domach rodzinnych partnerów lub w hotelach. 
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13. Liczba wyjazdów zagranicznych uzale niona jest od uzyskanej kwoty dofinansowania 
oraz kosztów ich organizacji. 

14. Podstawowymi kryteriami kwalifikuj cymi na wyjazd s : 
1) gotowo  przyj cia ucznia z zagranicy oraz zapewnienia mu zakwaterowania 

i wy ywienia, 
2) zaanga owanie w realizacj  projektu i rzetelne wykonywanie powierzonych zada , 
3) znajomo  j zyka angielskiego wystarczaj ca do skutecznego, samodzielnego 

komunikowania si  – wyboru jednego ucznia ( posiadaj cego najwi ksze 
umiej tno ci j zykowe ) dokonuje nauczyciel koordynator wraz z dyrektorem 
szko y. 

4) nienaganna postawa ucznia. 
5) Uczniowie wybierani s  drog  losowania – oprócz jednego ucznia wybranego przez 

nauczyciela koordynatora. 
15. Rodzice ucznia wyra aj  zgod  na wyjazd w o wiadczeniu. Wzór o wiadczenia stanowi 

Za cznik nr 3 do regulaminu. 
16. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami uczniów wyje aj cych, 

które ma na celu przekazanie niezb dnych informacji zwi zanych z podró  i pobytem 
uczniów za granic . 

17. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie mog  realizowa  program ró ni cy si  od 
programu polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostaj  pod opiek  
rodziców uczniów goszcz cych lub pracowników szko y goszcz cej. 

18. W przypadku rezygnacji z wyjazdu bez podania istotnej przyczyny rodzice ucznia 
pokrywaj  koszty zwi zane z wydatkami poniesionymi na ten wyjazd. 

 
Finanse 

 
19. Podstawowym ród em finansowania projektu jest kwota dofinansowania otrzymywana 

ze rodków Programu „Uczenie si  przez ca e ycie” – Comenius na dzia ania lokalne 
oraz na pokrycie kosztów mobilno ci (wyjazdów zagranicznych) w wysoko ci zale nej od 
liczby planowanych wyjazdów. 

20. Dodatkowym ród em finansowania mog  by rodki pochodz ce od sponsorów lub 
rodziców uczniów uczestnicz cych w projekcie. 

 
21. Regulamin wchodzi w ycie z dniem 1 pa dziernika 2019 r. 
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WIADCZENIE 
rodziców dziecka przyjmuj cych ucznia ze szko y partnerskiej 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Imi  i nazwisko dziecka przyjmuj cego ucznia ze szko y partnerskiej 

 
Wyra am zgod  na przyj cie w moim domu ucznia szko y partnerskiej podczas spotkania 
w Gostyczynie  partnerów projektu 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa projektu 

 
realizowanego w ramach programu Erasmus+ – „Uczenie si  przez ca e ycie”, które 
odb dzie si  w dniach w 2020 r. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Termin spotkania 

 
wiadczam, e zapewni  uczniowi opiek  oraz niezb dne warunki pobytu, 

w szczególno ci: 
1) samodzielne miejsce do spania, 
2) wy ywienie, oprócz sytuacji, w których ucze  b dzie przebywa  pod opiek  swoich 

nauczycieli. 
W miar  mo liwo ci postaram si  przybli  uczniowi polsk  kultur , tradycje i warto ci. 
 
Zobowi zuj  si  do niezw ocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu 
o niew ciwym zachowaniu ucznia oraz wszelkich niepokoj cych sytuacjach zwi zanych 
z jego pobytem. 
 
 
 
 
 
…………………......................................................................... …………………......................................................................... 

Data i podpis matki Data i podpis ojca 
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WIADCZENIE 
rodziców w sprawie zgody na udzia  dziecka 

w projekcie Programu „Uczenie si  przez ca e ycie” – Erasmus+ 
i przetwarzanie jego danych osobowych 

 
 

Wyra am zgod  na udzia  mojego dziecka 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Imi  i nazwisko dziecka 

 
w projekcie 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa projektu 

realizowanym przez szko  w ramach Programu „Uczenie si  przez ca e ycie” – Comenius 
w terminie 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Termin realizacji projektu 

 
Akceptuj  postanowienia Regulaminu udzia u uczniów w projektach Programu „Uczenie si  
przez ca e ycie” – Erasmus+ 
 
 
…………………......................................................................... …………………......................................................................... 

Data i podpis matki Data i podpis ojca 
 
 
 
 
Rozumiem, e zdj cia, filmy oraz nagrania wideo dotycz ce uczniów bior cych udzia  
w projekcie mog  by  wykorzystywane przez szko  macierzyst , szko y partnerskie i/lub ich 
Narodowe Agencje w materia ach promocyjnych. 
 
Wyra am zgod /nie wyra am zgody*) na wykorzystywanie, publikowanie i/lub powielanie 
fragmentów wywiadów i listów, obrazów oraz nagra  d wi kowych mojego dziecka przez 
szko  macierzyst , szko y partnerskie i/lub ich Narodowe Agencje podczas jego udzia u 
w projekcie. 
 
*) Niepotrzebne skre li  
 
 
 
 
…………………......................................................................... …………………......................................................................... 

Data i podpis matki Data i podpis ojca 
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WIADCZENIE 
rodziców dziecka przyjmuj cych ucznia ze szko y partnerskiej 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Imi  i nazwisko dziecka przyjmuj cego ucznia ze szko y partnerskiej 

 
Wyra am zgod  na przyj cie w moim domu ucznia szko y partnerskiej podczas spotkania 
w Gda sku partnerów projektu 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa projektu 

 
realizowanego w ramach programu Comenius – „Uczenie si  przez ca e ycie”, które 
odb dzie si  w dniach 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Termin spotkania 

 
wiadczam, e zapewni  uczniowi opiek  oraz niezb dne warunki pobytu, 

w szczególno ci: 
3) samodzielne miejsce do spania, 
4) wy ywienie, oprócz sytuacji, w których ucze  b dzie przebywa  pod opiek  swoich 

nauczycieli. 
W miar  mo liwo ci postaram si  przybli  uczniowi polsk  kultur , tradycje i warto ci. 
 
Zobowi zuj  si  do niezw ocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu 
o niew ciwym zachowaniu ucznia oraz wszelkich niepokoj cych sytuacjach zwi zanych 
z jego pobytem. 
 
 
 
 
 
…………………......................................................................... …………………......................................................................... 

Data i podpis matki Data i podpis ojca 
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WIADCZENIE 
rodziców (prawnych opiekunów) w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka 

w ramach programu Erasmus +  – „Uczenie si  przez ca e ycie” 

 
Wyra am zgod  na udzia  mojego dziecka ……………………………………………………………………………… 

imi  i nazwisko 

w wycieczce do ……………………………………………….. w terminie ………………………………………………………. 
 
Przyjmuj  do wiadomo ci, e podczas wyjazdu moje dziecko b dzie mieszka o u rodziny 
ucznia szko y goszcz cej 
 

…………………………………………………………………………………………………………… …………… …………… 
Imi  i nazwisko ucznia goszcz cego Wiek  

 
oraz realizowa o program wizyty mog cy ró ni  si  od programu polskich opiekunów, 
z którymi wyje a. 
 
Wyra am zgod , aby w przytoczonych wy ej sytuacjach moje dziecko pozostawa o pod 
opiek  prawnych opiekunów ucznia goszcz cego lub pracowników szko y goszcz cej. 
 
Uwagi dotycz ce zdrowia dziecka: 

 choroby przewlek e i przyjmowane leki …………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 inne dolegliwo ci (omdlenia, cz ste bóle g owy, duszno ci, szybkie m czenie si , 
choroba lokomocyjna itd.) ……………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 alergie (leki, ywno , inne) …………………………………….…………… ……………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Uwagi dotycz ce szczególnych potrzeb ywieniowych dziecka ………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

W razie zagro enia ycia dziecka zgadzam si  na jego leczenie szpitalne, zabiegi 
diagnostyczne, operacje. 

 

In case of a threat to my child’s life or health, I agree on his/her hospitalization, diagnostic procedures 
or medical operations. 
 

Hiermit erteile ich dem Arzt beziehungsweise dem bahandelnden Arzt im Krankenhaus die Erlaubnis, mein 
Kind im Falle einer lebensbedrohlichen Situation zu operieren, beziehungsweise aerztlich zu versorgen.  

 
wiadczam, e niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje o dziecku, które 

mog  pomóc w zapewnieniu mu w ciwej opieki podczas wycieczki. 

 Ojciec Matka 
Imi  i nazwisko   
Telefon   
Adres e-mail   

Adres zamieszkania   

Podpisy      
Data Podpis Data Podpis 
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