Regulamin udziału w projekcie
nr 2014-1-UK01-KA201-002118_6
„Connecting Pupils to the European Space”
w ramach programu Erasmus+
1.UDZIAŁ W PROJEKCIE
1. W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Gimnazjum Międzynarodowego
Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu.
2. Udział w projekcie jest dobrowolny.
3. Uczniowie powinni posługiwać
się
językiem
angielskim w stopniu
komunikatywnym
2.ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Aby uczeń mógł wziąć udział w projekcie konieczna jest zgoda rodziców lub
opiekunów prawnych w formie pisemnej.
2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia zgody rodzica w terminie określonym przez
koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem
uczestnictwa.
3. Obowiązkiem każdego uczestnika jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię
szkoły i kraju. Uczestnicy nie mogą naruszać godności uczestników reprezentujących
inną kulturę, religię czy przekonania.
4. 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.
5. Jeżeli uczestnik wyrządzi szkody materialne podczas korzystania ze sprzętu
szkolnego, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/opiekunowie prawni.
6. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją
projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką koordynatora lub innych
nauczycieli.
7.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są uczniowie. Nauczyciel może
pełnić jedynie funkcje doradcze i kontrolne podczas pracy uczniów.

3. ZADANIA UCZNIÓW
Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:
a) wspólnie z koordynatorem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji
projektu,
podziału
zadań
w
zespole;
b)
zgodne
zespołowe
podejmowanie
działań
objętych
projektem;
c) rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych
w
harmonogramie;
d)
współpraca
z
koordynatorem
projektu
i
innymi
uczniami.
e) przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu (uczniowie opracowują go
uwzględniając
specyfikę
projektu);
f) publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z
koordynatorem
projektu.
4.

KRYTERIA

KWALIFIKACJI

UCZNIÓW

DO

KONFERENCJI

SKYPE

1. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu.
(a) Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego.
(b) Aktywny udział w pracach projektowych.
(c) Przestrzeganie terminu realizacji zadań.
2. Wyboru uczniów dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 3 osób:
z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora oraz jednego z nauczycieli, który jest
zaangażowany w wykonanie danego zadania.
3. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i
koordynatora projektu.
4. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn
zewnętrznych lub od nich niezależnych.
5.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 koordynatora projektu oraz na stronie internetowej
szkoły.
Opracowała: mgr Kamila Kowalska – koordynator projektu

Regulamin pracy zespołu projektowego Erasmus+ w
ramach projektu nr 2014-1-UK01-KA201-002118_6
„Connecting Pupils to the European Space”
1. UDZIAŁ W PROJEKCIE

4. W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy nauczyciele Gimnazjum Międzynarodowego
Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu.

5. Udział w projekcie jest dobrowolny.
6. Uczestnicy powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

8. Uczestnik jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem
uczestnictwa.

9. Obowiązkiem każdego uczestnika jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i
kraju. Uczestnicy nie mogą naruszać godności uczestników reprezentujących inną kulturę,
religię czy przekonania.

10. W przypadku złamania powyższych reguł, uczestnik zostanie wykluczony z dalszego udziału
w projekcie.

11. Jeżeli uczestnik wyrządzi szkody materialne podczas korzystania ze sprzętu szkolnego, to
odpowiedzialność finansową ponosi on sam.

3. ZADANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO ERASMUS+
Do zadań zespołu projektowego będzie należeć:

a) wspólnie z koordynatorem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu,
podziału zadań w zespole;
b) zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;
c) rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych
w harmonogramie;
d) współpraca z koordynatorem projektu i członkami zespołu projektowego.
e) przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu
f) publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z koordynatorem
projektu.

4. KRYTERIA KWALIFIKACJI CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO ERASMUS+
NA WYJAZDY ZAGRANICZNE

5. Stopień zaangażowania członków zespołu w wykonywanie zadań dotyczących projektu.

(a) Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego.
(b) Aktywny udział w pracach projektowych.
(c) Przestrzeganie terminu realizacji zadań.

6. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i
koordynatora projektu.

7. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub
od nich niezależnych.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany
postanowień powyższego regulaminu.

5. 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.

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

Opracowała: mgr Kamila Kowalska – koordynator projekt

