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UDZIAŁ W PROJEKCIE 

 

W projekcie mogą uczestniczyć uczennice i uczniowie Międzynarodowej Szkoły Podstawowej 

Paderewski w Lublinie. Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny. Realizacja zadań 

projektowych odbywa się zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, jak i poza nimi. 

 

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat otaczającego ich 

środowiska z perspektywy historii, związków międzyludzkich, technologii oraz ekologii. Projekt trwa 

od 1.09.2017 do 31.08.2019 r. 

 

1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy: 

a. wspólne z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji 

projektu, podziału zadań w zespole;  

b. zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem; 

rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających z prac przydzielonych w 

harmonogramie; 

c. współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu 

projektowego; 

d. przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu (zespół opracowuje go, uwzględniając 

specyfikę projektu);                                                                                                                                   

e. publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem 

projektu. 

 

2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu  

w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.  

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZNIÓW DO MOBILNOŚCI NA WIZYTY PARTNERSKIE W RAMACH PROJEKTU  

 

1. Przy rekrutacji uczniów na wyjazdy na wizyty partnerskie będą brane pod uwagę: 

a. aktywny udział w pracach projektowych, 

b. przestrzeganie terminu realizacji zadań, 

c. komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego, 

d. deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy, 

e. szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w 

trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność, 

f. obecność na spotkaniach grupy projektowej 

2. Pierwszeństwo wyjazdu mają uczniowie klas 5-7 (w roku szkolnym 2018/2019: klas 6-8) ze 

względu na przepisy dotyczące wyjazdów zagranicznych. 

3. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonują koordynatorzy projektu. 

4. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć 

udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa. 

5. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według 

określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów 

biorących udział w projekcie. 

6. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie 

wybrany uczeń z listy rezerwowej. 



7. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez 

uzasadnionej przyczyny koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie 

lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/ opiekun prawny ucznia. 

8. W razie nieprzyjęcia gościa z zagranicy po wcześniejszej deklaracji i po terminie ostatecznej 

zgody/potwierdzenia przyjęcia gościa rodzic/ opiekun prawny ucznia ponosi wszelkie 

koszty związane z pobytem tego gościa (zakwaterowanie, wyżywienie, komunikacja, 

wycieczki itp.).  

9. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły i 

koordynatora projektu. 

10. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub 

od nich niezależnych. 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI) 

 

1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe, konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów 

prawnych w formie pisemnej. 

2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców oraz 

dane potrzebne do zakupu biletów i ubezpieczenia) w terminie określonym przez 

koordynatora. 

3. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń 

koordynatora projektu i opiekunów, w tym stałego kontaktu telefonicznego.  

4. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad zachowania ujętych w 

Statucie szkoły oraz w szkolnych regulaminach.    

5. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia. 

6. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych, kodeksu ruchu 

drogowego itp. 

7. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre 

imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie mają prawa naruszać godności uczestników 

reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania. 

8. W przypadku złamania powyższych reguł uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w 

projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane 

konsekwencje przewidziane w statucie szkoły. 

9. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/ 

opiekunowie prawni. 

10. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do 

momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności koordynator ma prawo zmiany 

postanowień powyższego regulaminu. 

2. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły. 


