REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS+ ORAZ WYJAZDÓW UCZNIÓW
REGULAMIN PROJEKTU ERASMUS +
WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK.
PARTNERSTWO STRATEGICZNE SZKÓŁ REALIZOWANEGO PRZEZ
TECHNIKUM ENERGETYCZNE IM. HENRYKA ZYGALSKIEGO W POZNANIU

TYTUŁ PROJEKTU: „ENHANCING THE 21ST CENTURY SKILLS OF STUDENTS ”

I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2021 w ramach programu: Erasmus +
WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK. PARTNERSTWO STRATEGICZNE SZKÓŁ.
2. Charakterystyka projektu:
Głównym celem projektu jest rozwijanie i wzmacnianie kompetencji kluczowych, niezbędnych uczniom i absolwentom
XXI wieku.
Wchodząc na rynek pracy przyszły absolwent powinien być wyposażony w umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami
w zmieniającej się rzeczywistości. Nasze działania projektowe będą koncentrowały się na rozwoju postaw
przedsiębiorczych, umiejętności uczenia się, wyszukiwania informacji, korzystania z nowych technologii przy
równoczesnym podnoszeniu kompetencji językowych. Wartością dodaną jest podnoszenie jakości pracy szkoły.
3. Projekt przewiduje wymianę uczniów z 5 krajów partnerskich: Bułgarii, Portugalii, Turcji i Włoch
oraz Polski. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację
projektu.
4. Językami roboczymi projektu są język angielski oraz język polski.
5. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie i uczennice Technikum Energetycznego.
6. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. Wyjazdy są
opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, dodatkowe ubezpieczenie,
wycieczki, kieszonkowe).
7. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji szkoły i będą
prowadzone przez koordynatora projektu.
8. Pełnie informacje o projekcie będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły www.energetyk.edu.pl
II KRYTERIA KWALIFIKACYJNE I ZASADY REKRUTACJI
1. Rekrutacja do projektu zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Technikum Energetycznego.
2. Rekrutacja potrwa min. 2 tygodnie i rozpocznie się we wrześniu 2019 r. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania
zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
3. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna wyznaczona przez Dyrektora Szkoły.
4. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego.
5. Formularze zgłoszeniowe uczniów niepełnoletnich dodatkowo winien podpisać opiekun prawny.
6. Uczniowie i ich (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu w dokumentację rekrutacyjną ich dotyczącą.

7. Ocena kandydatów zostanie przeprowadzona na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w języku
polskim i języku angielskim, weryfikacji danych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz stosunku do obowiązku
szkolnego na podstawie opinii Rady Pedagogicznej.
8. Uczniowie z największą ilością punktów, zostaną zakwalifikowani do projektu i wpisani na listę rankingową, osoby
pozostałe zostaną wpisane na listę rezerwową.
9. Lista osób zakwalifikowanych zostanie przekazana osobom zainteresowanym podczas spotkania projektowego.
III. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.
1. Do obowiązków osób zakwalifikowanych do projektu należy:
a. terminowe i rzetelne wypełnianie powierzonych zadań projektowych,
b. obowiązkowa obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu,
c. aktywny udział w pracach projektowych.
2. Uczniowie, którzy nie będą się angażować w realizację zadań mogą zostać skreśleni z grupy szkolnego zespołu
projektowego.
3. Bycie członkiem szkolnego zespołu projektowego oznacza regularne zaangażowanie w działania projektowe przed,
w trakcie i po wyjazdach mobilnościowych oraz wspólne dążenie do osiągnięcia celów projektu.
IV. KRYTERIA WYBORU UCZNIÓW DO MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU
1. Zachowanie co najmniej bardzo dobre oraz dobre wyniki w nauce.
2. Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego.
3. Dojrzałość emocjonalna na podstawie opinii pedagoga, psychologa i wychowawcy oddziału.
4. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, które będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu
za granicą, np. komunikatywność, otwartość i poszanowanie osób z innego kręgu kulturowego.
5. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu:
a) obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu, udział w ewaluacji i rozpowszechnianiu rezultatu projektu,
b) jakość wykonywanych zadań projektowych,
c) przestrzeganie terminu realizacji zadań.
V. ZASADY WYBORU UCZNIÓW DO MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU
1. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 3 osób: przedstawiciela
Dyrekcji Szkoły, oraz dwóch nauczycieli szkolnego zespołu projektowego.
2. Terminy wyjazdów: Turcja – luty 2020, Włochy – kwiecień 2020, Portugalia –listopad 2020 i Bułgaria – kwiecień
2021.
3. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany inny uczeń z listy
rezerwowej.
4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu bez podania istotnej, udokumentowanej przyczyny rodzice/prawni opiekunowie
ucznia pokrywają koszty związane z wydatkami poniesionymi na organizację wyjazdu.
5. 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.
6. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora Szkoły i koordynatora projektu.

VI. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE WYJAZDÓW GRUPOWYCH W RAMACH WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ
1. Każdy uczestnik wymiany reprezentuje swoim zachowaniem Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego
w Poznaniu
2. W czasie wyjazdów grupowych w ramach wymiany
w Statucie Szkoły oraz regulaminie wycieczek szkolnych.

uczestników

obowiązują

zasady

zawarte

3. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe, jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda
rodziców/opiekunów prawnych, karta informacyjna, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem
i jego rodzicami/opiekunami) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia
zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy
medycznej i posiadanie karty EKUZ .
4. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z kwestią
zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.
5. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów.
6. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:
a. zakaz samodzielnego oddalania się od grupy,
b. zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.
7. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.
8. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.
9. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię Szkoły
i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
10. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału
w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w Statucie
Szkoły.
11. Za wszelkie zniszczenia i szkody w miejscu zakwaterowania przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą
rodzice / prawni opiekunowie.
12. W momencie przybycia do obiektu noclegowego wszyscy uczestnicy wymiany muszą podporządkować się
przepisom tam obowiązującym.
13. W czasie wyjazdów w ramach wymiany uczniowie nie mają prawa, bez zgody opiekuna, oddalać się z miejsca
zakwaterowania i od grupy.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego
regulaminu.
2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej
z Dyrekcji Szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.
3. Treść regulaminu jest dostępna u
(w załączniku Erasmus+).
…………………………………………………………………
Data i podpis uczestnika

koordynatora projektu oraz na stronie internetowej Szkoły

…………………………………………………………………..
podpis rodzica/ opiekuna prawnego

