1 Regulamin rekrutacji uczniów do mobilności.
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2021 do 31 listopada 2022 w ramach programu: Erasmus +
Akredytacja
2. W rekrutacji mogą uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie
3. W ramach realizacji projektu przewiduje się trzy wyjazdy do szkół partnerskich
4. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. Wyjazdy są
opłacane z dofinansowania otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty transportu, zakupu biletów lotniczych,
ubezpieczenia, wyżywienia oraz zakwaterowania.
5. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
II. ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW NA WYJAZDY ZAGRANICZNE
1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: a) Dyrekcja szkoły b) Koordynator projektu. c)
Przedstawiciel zespołu nauczycieli ds. projektu.
2. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdu.
3. Chętni uczniowie, w terminie ustalonym przez komisję, zgłaszają swoją kandydaturę na zatwierdzonym przez
komisję druku „Zgoda na udział w rekrutacji” wraz ze zgodą obojga rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd
dziecka za granicę. Formularz dostępny będzie na szkolnej stronie po ogłoszeniu rekrutacji na konkretny wyjazd.
4. Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.
5. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci spełniające następujące wymagania:
a) są uczniami Szkoły Podstawowej w Somoninie
b) posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie podstawowym;
c) nie sprawiają kłopotów wychowawczych;
d) posiadają motywację do wyjazdu, którą zaprezentują podczas rozmowy autoprezentacyjnej
6. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać aktualny paszport lub dowód tymczasowy.
7. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.
III. PROCEDURA KWALIFIKACYJNA
1. Podczas wyboru uczniów do wyjazdu Komisja bierze pod uwagę wyniki rozmowy autoprezentacyjnej ( Dlaczego
chciałbyś pojechać do …, Jak przygotujesz się do wyjazdu, Co zrobisz, gdy nie będziesz umiał czegoś powiedzieć, Jak
przedstawisz relację z wyjazdu?) 1- 8 pkt.,
dodatkowe punkty zostaną doliczone wg klucza:
a) przynależność do grupy osób z mniejszymi szansami wg wytycznych https://erasmusplus.org.pl/wlaczanie-iroznorodnosc +1 pkt
b) ocena z zachowania wzorowe +2 pkt, bardzo dobre +1 pkt
c) wyjazd w ramach programu Erasmus po raz pierwszy + 2 pkt
2. Na wyjazd zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku
identycznych wyników, ostatecznego wyboru uczestników dokona się poprzez losowanie.
3. Lista uczestników wyjazdu ogłaszana będzie najpóźniej tydzień po zakończeniu rekrutacji.

Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska
oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. W/w lista zostanie
wywieszona w siedzibie szkoły na tablicy ogłoszeń.
3. Uczniom i rodzicom przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do wyników rekrutacji w terminie do 3 dni
roboczych od daty ogłoszenia listy uczestników.
4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń komisja rozpatruje sprawę i w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia zastrzeżeń
ogłasza ostateczną decyzję, która jest nieodwołalna. Autorzy zastrzeżenia mają prawo zapoznać się z protokołem
posiedzenia komisji w terminie do tygodnia od chwili ogłoszenia decyzji ostatecznej.
5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, rodzice uczestnika pokrywają koszty poniesione przez szkołę (np. zmiana
rezerwacji biletu lotniczego). W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów zakwalifikowanych przez Komisję na wyjazd
zagraniczny prawo wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej według kolejności.
IV. REGULAMIN WYJAZDU ZAGRANICZNEGO
1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet
dokumentów:
a) Zgoda obojga rodziców (prawnych opiekunów) na wyjazd zagraniczny dziecka w ramach programu Erasmus+,
zgoda na udzielenie pomocy medycznej,
b) umowa między rodzicami a szkołą,
c) karta EKUZ,
d) ksero paszportu
e) pisemne potwierdzenia zapoznania się z regulaminem.
3. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani (walizka na kółkach, odpowiedni ubiór,
obuwie, paszport).
4. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z informacjami
znajdującymi się na stronie lotniska.
5. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na wyznaczone miejsce zbiórki.
6. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczoną przez organizatora miejsce zbiórki
w dniu wyjazdu, bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu.
7. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują opiekunowie - w czasie podróży i podczas pobytu w hotelu. Podczas
zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą, opiekę mogą stanowić opiekunowie ze szkoły goszczącej.
8. Po powrocie uczestnik będzie rozpowszechniał rezultaty projektu w środowisku szkolnym, lokalnym i
międzynarodowym i przygotuje prezentację na temat wyjazdu, która zaprezentuje innym uczniom.
9. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosować się do
poleceń opiekunów, pilota, i kierowców.
10. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju, nie
naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię, czy przekonania, obiekty zabytkowe musi i
eksponaty muzealne musi traktować z należytym szacunkiem.
11. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nienarażające bezpieczeństwa własnego i innych.
12. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz: Samodzielnego – bez zgody opiekuna - oddalania
się od grupy.• Spożywania używek w jakiejkolwiek postaci.•
13. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i
przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.

14. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów
wartościowych zabranych na wyjazd.
15. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/ opiekunowie prawni.
16. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

