
 

 
Regulamin udziału w projekcie Erasmus + 

 
§ 1. 

 
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału uczniów w reali-
zacji projektu pt. „FEEL – Future Empowered European Leaders” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską w ramach Sektora Edukacji Szkolnej (Partner-
stwa Strategiczne) – Współpraca Szkół Programu Erasmus +.  
 

§ 2. 
Ogólne informacje o projekcie:  
1. Projekt realizowany jest w okresie od 25-10-2020 do 24-10-2022.  

2. Skierowany jest do uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej oraz Liceum 
Ogólnokształcącego wchodzących w skład ZSO Nr 1 STO w Warszawie.  

3. W realizacji zaplanowanych zadań projektowych może wziąć udział dowolna 
liczba uczniów.  

4. Udział w projekcie jest dobrowolny.  

5. Można dołączyć do projektu w dowolnym momencie składając oświadczenie   
i zgodę podpisaną przez rodziców / prawnych opiekunów. 

6. Projekt realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych (także na platformie 
Zoom i eTwinning), zajęć szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów.  

7. Główne cele projektu to:  
- Rozwój kompetencji XXI wieku. 
- Budowanie aktywnych, odpowiedzialnych obywateli Europy. 
- Analizowanie przeszłości i obserwacja teraźniejszości oraz tworzenie strategii 
zrównoważonego rozwoju Europy i lepszej przyszłości dla jej mieszkańców. 
- Ćwiczenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. 
- Wykorzystanie debat w edukacji. 



- Nauka efektywnej współpracy w międzynarodowych grupach. 
- Rozwój umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. 
- Analiza wybranych aspektów krajów partnerskich. 
- Poznanie różnorodności Europy. 
- Poszerzenie horyzontów myślenia, budowanie tolerancji. 
- Wymiana doświadczeń i metod nauczania. 
- Rozwój jakościowy edukacji. 
 
8. W ramach projektu przewiduje się 5-dniowe spotkania we wszystkich szko-
łach partnerskich: na Malcie, w Portugalii, w Hiszpanii, we Francji i w Finlandii 
oraz wizytę partnerów zagranicznych w ZSO Nr 1 STO w Warszawie.  
 
9. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez naszą szkołę, który pokry-
wa koszty zakupu biletów, ubezpieczenia, wyżywienia poza rodzinami goszczą-
cymi (w trakcie wycieczek fakultatywnych lub/i podróży) oraz bilety wstępu. 
Preferowane jest zakwaterowanie i goszczenie uczniów w rodzinach ze szkół 
partnerskich, grant nie przewiduje pieniędzy na finansowanie hoteli dla ucz-
niów. Ponadto wszystkie dodatkowe wydatki własne są pokrywane przez 
uczestników wyjazdu.  

9. W każdej z wizyt zagranicznych uczestniczy 5-6 uczniów pod opieką 2 nauczy-
cieli pracujących w projekcie. Kwalifikacja do wyjazdu jest wyrazem uznania dla 
osób wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu.  

10. W przypadkach losowych i nieprzewidzianych w aplikacji ograniczeń może 
ulec zmianie liczba uczestników zagranicznych spotkań, liczba wyjazdów i miej-
sca spotkań.   
 
11. W danym wyjeździe może uczestniczyć większa niż planowana w aplikacji 
grupa uczniów i nauczycieli, jeśli szkoła organizująca wyjazd dysponuje odpo-
wiedniej wysokości budżetem, a szkoła goszcząca wyrazi na to zgodę i zapewni 
zakwaterowanie. 
 

§ 3. 
 
Zasady rekrutacji uczniów do projektu  
 

a/  Rekrutacja prowadzona jest od 5 września 2020 r. przez Zespół Erasmus+.      
W skład Zespołu Erasmus+ wchodzi: Dyrekcja Szkoły, koordynator projektu oraz 
przedstawiciele zespołu nauczycieli ds. projektu. Dnia 30 września 2020 r. 



wszyscy uczniowie klas 4-8 i liceum otrzymali Librusem zaproszenie do udziału   
w projekcie.  
 
b/ Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:  
- motywacja,  
- zadeklarowanie uczestnictwa (Librusem lub mailem), 
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.  
 
c/ Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kry-
teria, wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie da-
nych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu. 
 
d/ Lista uczestników projektu jest podana do wiadomości Rady Pedagogicznej. 
 

§ 4. 
 
Zasady rekrutacji na spotkania w szkołach partnerskich 
 
1. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów na wyjazdy do szkół part-
nerskich: 
- liczba punktów zebranych za realizację kolejnych zadań projektowych, 
- ogólne zaangażowanie w działania projektowe,  
- udział w spotkaniach dotyczących realizacji projektu, 
- szeroko pojęte osobiste predyspozycje przydatne podczas konkretnych zajęć 
planowanych w trakcie pobytu za granicą,  
- nienaganna kultura osobista, 
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 
- zgoda rodziców, 
- brak przeciwwskazań zdrowotnych. 
 
2. Przynależność do grupy projektowej nie jest jednoznaczna z zapewnieniem 
możliwości wyjazdu za granicę i nie wiąże się z obowiązkiem wyjazdu. 
 
3. Jeżeli grupa uczniów chętnych do danego wyjazdu przekracza liczbę uczestni-
ków mogących wziąć udział w wyjeździe, jest tworzona lista rezerwowa.  
 
4. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłasza rezygnację, na jego miejsce 
zostaje wybrany uczeń z listy rezerwowej.  
 



5. Uczniowie mogą gościć młodzież ze szkoły partnerskiej w swoim domu. Przy-
jęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się 
do wyjazdu.  

§ 5. 

Zadania uczniów - uczestników projektu 
  
1. Stosowanie się do zasad współpracy w realizacji projektu.  
2. Terminowe i jakościowe wywiązywanie się z działań objętych projektem. 
4. Uczestniczenie w zaplanowanych wydarzeniach.  
5. Promowanie działań projektowych.  
6. Aktywny udział w przygotowaniu końcowych rezultatów. 
 
Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realiza-
cją zadań projektowych w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką nauczycieli.  
 

§ 6. 
 
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie  
 
1. Uczestnik ma prawo wycofać się z udziału w projekcie pod warunkiem, że 
rezygnacja jest zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu oraz podpisana 
przez rodzica/opiekuna prawnego.  
 
2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej, 
podpisania zgody i wycofania się z tego wyjazdu rodzic/opiekun prawny ucznia 
zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji. 
 

§ 7. 
 
Skreślenie z listy uczestników projektu  
 
1. Zespół Erasmus+ zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników 
projektu w przypadku:  
- niewywiązywania się z realizacji powierzonych zadań projektowych,  
- naruszenia Statutu Szkoły lub niniejszego Regulaminu.  
 

§ 8. 
 



Sytuacje nieopisane w tym Regulaminie rozstrzygane będą zgodnie ze Statutem 
Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 
STO w Warszawie oraz w zgodzie z prawem obowiązującym w naszym kraju. 

Kwestie sporne, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, będą rozwią-
zywane przez Zespół Erasmus+ i Dyrekcję ZSO Nr 1 STO. 
 
 
 
 
Zespół Erasmus+ 
ZSO Nr 1 STO 
ul. Polinezyjska 10a 
02-777 Warszawa 


