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Regulamin projektu Erasmus+ 
Y.E.A.H. – Young Europeans Active and Healthy 

 

Regulamin określa ogólne zasady udziału w projekcie Erasmus+ realizowanym w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie w latach 01.09.2017-31.08.2019 
 

1. Uczestnikiem projektu może zostać każdy uczeń ZSP w Krzczonowie z klas V-VIII 

SP oraz II-III Gimnazjum. 

 

2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do: 

a) systematycznego udziału w spotkaniach i zajęciach; 

b) systematycznej pracy według harmonogramu działań projektu; 

c) terminowego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań; 

d) wykazywania własnej kreatywności; 

e) godnego reprezentowania szkoły, regionu i kraju podczas międzynarodowych wizyt 

w szkołach partnerskich; 

f) opanowania znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym sprawną 

komunikację podczas międzynarodowych wizyt w szkołach partnerskich lub 

wideokonferencji; 

g) podporządkowania się poleceniom koordynatorów projektu w kwestii 

powierzonych zadań oraz własnego bezpieczeństwa (podczas udziału w wizytach w 

szkołach partnerskich). 

h) aktywnego udziału w przygotowaniu produktów końcowych projektu, ich 

publicznej prezentacji oraz rozpowszechniania rezultatów i produktów podczas 

realizacji projektu i po jego zakończeniu.  

 

3. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w 

projekcie oraz wykorzystanie jego danych osobowych i wizerunku (wg „Załącznika nr 

1”). 

 

4. Nagrodą za sumienne i wyróżniające wykonywanie obowiązków  i zaangażowanie w 

realizację projektu jest udział w zagranicznym spotkaniu w szkole partnerskiej (Litwa, 

Hiszpania, Rumunia, Łotwa). Wyboru kandydatów dokonuje koordynator projektu w 

porozumieniu z Dyrekcją szkoły oraz wychowawcami. 

 

5. Uczeń zakwalifikowany do udziału do wyjazdu do szkoły partnerskiej powinien 

wykazać się: 

*aktywnym udziałem w pracach projektu,  

*kulturą osobistą (ocena z zachowania co najmniej dobra), 

*wysoką frekwencją w zajęciach, 

*postępami w nauce języka angielskiego, 
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*brakiem przeciwwskazań medycznych, 

*pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na udział w wyjeździe (wg 

„Załącznika nr 2”) 

*zaakceptowania przez rodziców/opiekunów prawnych regulaminu udziału w 

wyjeździe (wg „Załącznika nr 3”) 

 

6. W przypadku nie wywiązywania się z powierzonych zadań, uczeń może zostać 
skreślony z grona uczestników projektu.  
 
7. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, naruszenia regulaminu 
szkolnego bądź zachowania naruszającego przyjęte normy społeczne – uczeń zostaje 
nieodwołalnie skreślony z listy uczestników projektu.  
 
8. Wszystkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga koordynator projektu lub 
osoba przez niego wyznaczona.  
 
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia realizacji projektu tj. 01.09.2017. 
 
 
 
 
Załącznik nr 1: Zgoda na udział w projekcie i wykorzystanie wizerunku 

Załącznik nr 2: Zgoda na udział w wyjeździe zagranicznym. 

Załącznik nr 3: Regulamin udziału ucznia w spotkaniu międzynarodowym. 


