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REGULAMIN PROJEKTU
INFORMACJE OGÓLNE
Projekt o powyższym tytule i identyfikatorze realizowany jest w Publicznej Szkole Podstawowa
im. ks. prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach w okresie od 01. 09. 2020 r. do 31. 08. 2022 r.
w ramach programu Erasmus+ akcja KA229 Edukacja Szkolna - Partnerstwa Strategiczne Szkół.
Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej przyznanych szkole w kwocie 30240,00 €.
Główną ideą projektu jest stworzenie międzynarodowych filmów promocyjnych ukazujących
piękno regionów szkół partnerskich i ich dziedzictwo kulturowe. Celem projektu jest ukazanie
uczniom praktycznego zastosowania nowoczesnych technologii związanych z tworzeniem i
edycją promocyjnego albumu fotograficznego. Projekt ma za zadanie promowanie piękna i
dziedzictwa kulturowego regionów własnych i krajów partnerskich oraz umożliwienie obserwacji
różnych tradycji i zachowań kulturowych w dziedzinie sztuki, architektury czy przyrody. Projekt
podzielony jest na sześć etapów powiązanych z wyjazdami edukacyjnymi uczniów i nauczycieli:
• 1 Podstawy tworzenia wideo. Scenariusz. Dziedzictwo kulturowe Włoch.
• 2 Nagranie wideo - praktyczne strony. Dziedzictwo kulturowe Hiszpanii.
• 3 Edycja filmów. Dziedzictwo kulturowe Portugalii
• 4 Dźwięk i narracja w filmie. Dziedzictwo kulturowe Rumunii.
• 5 Edycja filmów i efekty. Dziedzictwo kulturowe Turcji.
• 6 Prezentacja wideo. Dziedzictwo kulturowe Polski
Językiem roboczym projektu jest język angielski.
Projekt skierowany jest do uczniów klas 6, 7 i 8 szkoły podstawowej.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE
Działania podejmowane w szkole w trakcie realizacji projektu obejmą m.in.:
1. Edukację młodzieży dotyczącą problematyki projektu poprzez:
• realizację zajęć w formie warsztatów, wycieczek, wystaw, robienie i edycja filmów wideo;
• naukę języka angielskiego z wykorzystaniem metodologii CLIL;
• stworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu;
• współpracę z firmami i instytucjami lokalnymi;
• dokumentowanie projektu poprzez zdjęcia, filmy, prezentacje itp.;
• udział w spotkaniach zespołu projektowego uczniów z koordynatorem lub innymi
nauczycielami pracującymi nad realizacją projektu;
2. Spotkania młodzieży ze szkół partnerskich (wspólna nauka, doskonalenie produktów
i znajomości języka angielskiego).
3. Opracowanie produktów pośrednich i końcowych projektu i zaprezentowanie ich społeczności
lokalnej (uczniom nieuczestniczącym w projekcie, nauczycielom i pracownikom szkoły,
rodzicom, lokalnym władzom itp.);
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Ewaluację i rozpowszechnianie działań projektowych.

ZASADY REKRUTACJI
1. Rekrutacja rozpoczyna się 1 września 2020 r. i trwa do 21 września 2020 r.
2. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas 6, 7 i 8 Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks.
prał. Jana Ślęzaka w Ołpinach nie dłużej niż do ostatniego dnia roku szkolnego, w którym kończą
oni naukę w szkole.
3. Przewiduje się rekrutacją uzupełniającą w trakcie trzech pierwszych tygodni września roku
szkolnego 2021/22 w trakcie trwania projektu.
4. Rodzice ucznia przystępującego do projektu w deklaracji udziału w projekcie wyrażają pisemną
zgodę na udział w nim dziecka i na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami
projektowymi.
5. Uczeń składa deklarację przystąpienia do projektu i zgodę rodziców u koordynatora projektu.
6. W szkole powołuje się zespół rekrutacyjny liczący co najmniej 3 osoby i składający się
z dyrektora szkoły, koordynatora projektu oraz co najmniej jednego nauczyciela realizującego
zadania projektu.
7. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
a. Status ucznia klasy 6, 7 lub 8 Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. prał. Jana Ślęzaka w
Ołpinach,
b. Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji lub do momentu
ukończenia szkoły,
c. Wypełnienie zgodnie z prawdą ankiety rekrutacyjnej,
c. Rekomendacja wychowawcy,
d. Co najmniej dobra ocena końcowa z języka angielskiego i informatyki na świadectwie z poprzedniego
roku szkolnego,
e. Co najmniej dobra ocena końcowa z zachowania na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego,
f. Kryterium dodatkowe: Złożenie deklaracji przyjęcia co najmniej jednego ucznia szkoły
partnerskiej w domu w trakcie wizyty roboczej w naszej szkole,
7. Prace komisji rekrutacyjnej udokumentowane są protokołem i kończą się sporządzeniem listy,
która zostaje podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej szkoły.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Uczestnik zobowiązuje się do:
a. Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie.
b. Przestrzegania innych regulaminów ustanowionych w ramach projektu, np. regulamin udziału
w wyjazdach edukacyjnych itp.
c. Regularnego uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w ramach projektu w trakcie jego
trwania (uczestnictwo min. 80%).
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Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań.
Pracy nad doskonaleniem znajomości języka angielskiego i zagadnień nauczanych w projekcie.
Kulturalnego zachowania, podporządkowania się poleceniom nauczycieli i dbania o dobre imię szkoły.
Przestrzegania zasad sanitarnych obowiązujących w szkole i innych miejscach, w których
realizowane będą zajęcia projektowe.
Dopuszcza się jedynie nieobecności usprawiedliwione (choroba, zdarzenie losowe). W takim
przypadku wyjaśnienie uczestnika potwierdzone podpisem rodzica/opiekuna prawnego należy
dostarczyć do koordynatora do 7 dni od czasu powrotu ucznia do szkoły.

UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Uczestnicy uprawnieni są do:
a. Udziału we wszelkich zajęciach i działaniach realizowanych w ramach projektu.
b. Udziału w wyjazdach edukacyjnych do szkół partnerskich na zasadach określonych
w „Kryteriach wyboru uczestników wyjazdów edukacyjnych.”
KRYTERIA WYBORU UCZESTNIKÓW WYJAZDÓW EDUKACYJNYCH
1. Uczestnicy poszczególnych wyjazdów edukacyjnych są wybierani z zastosowaniem kryteriów
podstawowych i kryteriów rozstrzygających.
2. Kryteria podstawowe:
a. Status ucznia szkoły w klasie uprawnionej do udziału w projekcie,
b. Deklaracja wyboru kraju w ankiecie rekrutacyjnej,
c. Liczba dostępnych miejsc na wyjazd,
d. Regularny i aktywny udział w zajęciach projektowych,
e. Opanowanie słownictwa i umiejętności wymaganych w trakcie poszczególnych wizyt,
f. Pozytywna opinia koordynatora projektu,
g. Pozytywna opinia wychowawcy.
3. Kryteria rozstrzygające, mające zastosowanie w przypadku liczby uczniów spełniających kryteria
podstawowe większej od liczby dostępnych miejsc:
a. Wyższa frekwencja na zajęciach projektowych,
b. Praca w grupie zadaniowej przygotowującej materiały na dany wyjazd,
c. Opracowanie materiałów edukacyjnych, informacyjnych, prezentacji itp. związanych z
konkretnym wyjazdem edukacyjnym lub poprzednim w przypadku nie zakwalifikowania się
do niego,
d. Opinia zespołu składającego się z dyrektora szkoły, koordynatora i co najmniej jednego
nauczyciela zaangażowanego w prace nad projektem (np. biorącego udział
w przedmiotowym wyjeździe),
Ww. zespół może zdecydować o losowym wyborze uczestników spełniających kryteria podstawowe.
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ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia
o rezygnacji wraz z jej uzasadnieniem, potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna
prawnego.
W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie lub nie spełniania postanowień
regulaminu udziału w projekcie rodzice ucznia zobowiązują się do zwrotu kosztów poniesionych
na udział ich dziecka w projekcie np. na udział w wyjeździe edukacyjnym. Podstawę wyliczenia
tych kosztów stanowią dokumenty księgowe zatwierdzone w projekcie.
W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego
wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających
z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).
Rodzic/opiekun prawny nie ponosi kosztów wynikających z rezygnacji tylko wtedy, gdy została
ona spowodowana działaniem „siły wyższej”
SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Koordynator w porozumieniu z dyrektorem szkoły zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału
w projekcie uczniów naruszających rażąco postanowienia niniejszego regulaminu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Koordynator w porozumieniu z dyrektorem szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu,
a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z dyrektora szkoły,
koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej
szkoły w zakładce „Erasmus+”.
Dyrektor szkoły
mgr Anna Niemiec

Koordynator projektu
mgr Artur Gruszka
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