Regulamin Projektu
“One but not the same- the uniting diversity of culture in Europe”
Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach w okresie od 01. 08. 2013 r.
do 31. 07. 2015 r.
2. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się
przez całe życie” przyznanych szkole w kwocie 20 000 euro.
3. W ramach realizacji projektu "One but not the same-the uniting diversity of culture in
Europe" przewiduje się trzy wyjazdy zagraniczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w
Żorach do szkół partnerskich w Hiszpanii, Turcji i Rumunii oraz wizytę partnerów
zagranicznych w Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach, w dniach 21-29 maja 2014 roku.
4. Językiem roboczym projektu jest język angielski
5. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 11-14 lat
6. Celem projektu jest poznanie dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich projektu,
zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice kulturowe, historyczne i społecznoekonomiczne. Projekt będzie promował tolerancję i zrozumienie.
7. Jedną z form realizacji projektów są wyjazdy zagraniczne, podczas których uczniowie
mieszkają u domach rodzinnych partnerów lub w hotelach.
8. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują:
a) opiekunowie- w czasie podróży, podczas zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą i
ewentualnie podczas pobytu w hotelu.
b) rodzina goszcząca- podczas przybywania z rodziną goszczącą
9.

Ze względu na niewielką ilość uczniów, którzy mogą uczestniczyć w tych wyjazdach
traktowane są one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w
realizację projektu.

10.
Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (zakup biletów lotniczych,
ewentualnie koszty zakwaterowania w hotelu - w przypadku braku możliwości goszczenia przez
partnerów zagranicznych i wydatki związane z realizacją projektu.)

11.
Pozostałe wydatki uczniowie pokrywają we własnym zakresie w ramach własnego
kieszonkowego.
12. Kierownikiem wyjazdu jest dyrektor /wicedyrektor szkoły/ nauczyciel wyznaczony przez
dyrektora szkoły. Opiekę nad młodzieżą sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły
nauczyciele uczestniczący w realizacji projektu.
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II. GŁÓWNE CELE PROJEKTU:
1. Poszerzenie wiedzy uczniów o kulturze Polski i krajów partnerskich (tradycje, historia,
literatura, geografia, zabytki, religia, kuchnia, święta, obyczaje itd)
2. Promowanie tolerancji, szacunku, tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej.
3. Zachęcanie uczniów do nauki poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania
wykorzystujące multimedia, technologię informacyjną, ciekawe formy prezentowania
wiedzy poprzez plakaty, ulotki, prezentacje, albumy, nagrywanie CD i DVD.
4. Kształcenie umiejętności społecznych, umiejętności pracy indywidualnej, w grupie.
5. Doskonalenie języka angielskiego, umiejętności komunikacji, pracy w grupie
międzynarodowej przez uczniów i nauczycieli, przełamywanie barier językowych.
6. Poprawa poziomu nauczania (ogólnie i w zakresie w/w przedmiotów: poszerzanie
terminologii z zakresu: historii, geografii, sztuki, literatury, etnografii oraz z języka
angielskiego z w/w obszaru tematycznego)
7. Znajomość praw i obowiązków
8. Rozwijanie kreatywności, talentów, przedsiebiorczości, inicjatywy, poczucia wartości i
przynależnosci uczniów, wzrost poczucia własnej wartości uczniów.
9. Pomoc uczniom z problemami adaptacyjnymi, z trudnościami w nauce i zachowaniuznalezienie wspólnych rozwiązań.
10. Aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
11. Poprawa relacji rodzice-dzieci, uczestnictwo rodziców w życiu szkoły (poczucie dumy z
sukcesów i talentów dzieci).
12. Poznanie innych systemów edukacji, podnoszenie jakości kształcenia, dzielenie się dobrymi
praktykami, dzielenie się wiedzą (współpraca z koordynatorami z państw partnerskich).
13. Promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz w szerszych kręgach społecznych,
wprowadzenie szkoły w wymiar europejski.
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III. DZIAŁANIA PROJEKTOWE:
1. Doskonalenie umiejętności komunikowania się , wspieranie i rozwijanie poczucia własnej
wartości i pewności siebie.
2. Poznanie własnej historii i tradycji, geografii, literatury, obyczajowości itd a także tradycji
i kultur innych krajów europejskich. Rozwijanie szacunku i tolerancji dla innych kultur,
tradycji i religii.
3. Spotkania uczniów ze szkół partnerskich – wymiana doświadczeń, doskonalenie
znajomości języka angielskiego, poznanie podstawowych zwrotów w językach szkół
partnerskich, wzajemna integracja .
4. Udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach Comeniusa.
5. Upowszechnienie produktów końcowych projektu w środowisku szkolnym i lokalnym.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:
1. Uczestnikiem projektu Comenius może zostać każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w
Żorach. O liczbie uczniów biorących udział w projekcie decydują: specyfika działań
podejmowanych w projekcie oraz kompetencje a przede wszystkim chęci uczniów
niezbędne do wykonywania zadań.
2.Udział w projekcie jest dobrowolny.
3. W zadaniach projektowych zaplanowanych do realizacji podczas zajęć lekcyjnych będą
brali udział wszyscy uczniowie wyznaczonych przez koordynatora lub nauczycieli
zaangażowanych w projekt.
4. Decyzję w sprawie udziału ucznia w projekcie podejmuje szkolny koordynator projektu
po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli. Utworzona zostanie grupa projektu Comenius,
która będzie realizować zadania projektowe głównie na zajęciach dodatkowych
następujących kółek szkolnych „Comenius-okno na świat“, Comenius dla początkujących,
„Z Comeniusem po Żorach“, Kronika Comeniusa, kółko teatralne, koło Tradycji
Chrześcijańskich; oraz w czasie wolnym.
4. Uczniowie wykonują zadania związane z projektem pracując samodzielnie lub pod
kierunkiem nauczyciela, grupowo lub indywidualnie.

Projekt jest finansowany przez Program Comenius “Uczenie się przez całe życie”
Szkoła Podstawowa nr 3 w Żorach ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie materiały informacyjne.
Agencja Narodowa i Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

5. Nauczyciele zaangażowani w projekt dokonają kwalifikacji osób chętnych do wzięcia
udziału w projekcie biorąc pod uwagę:
a. chęć i zaangażowanie ucznia
b. przynależność ucznia do grupy projektowej-określonej w celach projektu
c.stosunek do nauki i obowiązków szkolnych
d. zachowanie i kulturę osobistą
e. stopień znajomości języka angielskiego
6. Szkolne kółka Comenius będzie zrzeszać wszystkich uczniów chętnych do
zaangażowania się w projekt, warunkiem niezbędnym jest jednak uczestnictwo w zajęciach
pozalekcyjnych lub/i aktywne zaangażowanie w prace projektowe.
7. Uczeń przystępujący do realizacji projektu Comenius musi dostarczyć do koordynatora
projektu, do końca września 2013 roku, następujące dokumenty :
zgodę rodziców / opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie Programu „ Uczenie
się przez całe życie”- Comenius i przetwarzanie jego danych osobowych
zgodę rodziców/ opiekunów prawnych dziecka w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka
w ramach programu Comenius - „ Uczenie się przez całe życie” (w przypadku
zakwalifikowania się na wyjazd zagraniczny)
zgodę rodziców/ opiekunów prawnych dziecka przyjmujących ucznia ze szkoły partnerskiej
karta informacyjna o uczniu (w przypadku wyjazdu zagraniczego)
8. Z uczestnictwa z projekcie uczeń może zostać wykluczony jeśli nie wywiązuje się z
powierzonych mu zadań.
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V. ZASADY UCZESTNICTWA UCZNIÓW W WYJAZDACH:
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 (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta
informacyjna, karta EKUZ, ksero dowodów osobistych obojga rodziców, ksero paszportu,
itp.) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany.
3. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani ( walizka na kółkach,
odpowiedni ubiór, obuwie, paszport, legitymacja szkolna, słownik polsko-angielski i
angielsko-polski).
4. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice/prawni opiekunowie maja obowiązek
zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska, np.
http://www.lotnisko-chopina.pl oraz http://www.katowice-airport.com/
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. Kierownikiem wyjazdu jest dyrektor /wicedyrektor /nauczyciel wyznaczony przez dyrektora
szkoły. Opiekę nad młodzieżą sprawują nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły,
uczestniczący
w
realizacji
projektu,
a w trakcie pobytu u partnerów zagranicznych rodzice wyznaczeni do opieki przez szkołę
goszczącą.
8. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania
poleceń.
9. W przypadku przebywania w domu rodziny goszczącej uczestnik wyjazdu jest zobowiązany
przestrzegać zasad ustalonych przez gospodarzy.
10. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz
stosować się do poleceń opiekunów, pilota, i kierowców.
11. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów
obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz w miejscach realizacji programu
wycieczki (min. Przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po
drogach publicznych , ciszy nocnej, BHP)
12. 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.
13.Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa
własnego i innych.
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14. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:
a. Samodzielnego – bez zgody kierownika wymiany - oddalania się od grupy.
b. Kąpieli i używania sprzętu pływającego bez zgody kierownika wyjazdu.
c. Spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci.
d. Palenia papierosów.
15.Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w
danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.
16. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.
17. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może
nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów (nauczycieli lub rodziców/opiekunów
prawnych), pod opieką których się znajduje.
18.Każdorazowe wyjście na basen (jeżeli taka możliwość zaistnieje) może nastąpić wyłącznie
pod nadzorem, a także za wiedzą i zgodą opiekunów.
19. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe
oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
20. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz zagubienie lub
zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.
21. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie mogą realizować program różniący się od
programu polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką
rodziców uczniów goszczących lub pracowników szkoły goszczącej.
22. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/ opiekunowie
prawni.
23. Uczestnik naruszający regulamin wyjazdu może być z niego wydalony na koszt
rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice zostaną obciążeni kosztami podróży dziecka i
opiekuna, który będzie eskortował ucznia.
24. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia
rodziców/opiekunów prawnych. W przeciwnym razie kierownik wyjazdu odpowiedzialny
jest za dawkowanie leków według zaleceń lekarza/rodziców/opiekunów prawnych.
25. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia
wyjazdu przez koordynatora.
26. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty
wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji
itp.) ponosi rodzić/opiekun prawny ucznia.
27. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do
wyjazdu.
28. Kryteria zakwalifikowania się na wyjazd zagraniczny są przedstwione w niniejszym
regulaminie oraz na stronie internetowej szkoły i zostały ustalone przez Dyrektora szkoły i
zespół nauczycieli Comenius i podany do wiadomości uczniom i rodzicom.
29. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i
koordynatora projektu.
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VI. ZASADY WYJAZDU ZAGRANICZNEGO:
1. Przy kwalifikacji na wyjazdy zagraniczne uwzględniane będą następujące kryteria:
a. Gotowość przyjęcia uczniów ze szkół partnerskich.
b. Pisemna zgoda rodziców na udział w wyjeździe.
c. Przynależność do grupy projektowej-określonej w celach projektu:
- wzrost motywacji do nauki języka angielskiego i/lub innych przedmiotów np.: historii, geografii,
j.polskiego (poprawa wyników)
- ukończone 12 lat w momencie wyjazdu
- zaangażowanie w życie szkoły
d. Zaangażowanie w działania projektowe:
- wysoka frekwencja na spotkaniach projektowych
- aktywny udział w pracach projektowych
e. Udział w konkursach i uroczystościach organizowanych przez szkołę.
f. Dobra ocena z zachowania

VII. ZASADY WYJAZDÓW KRAJOWYCH:
1. Przy rekrutacji uczniów do udziału w wyjazdach krajowych zaplanowanych w projekcie
będą brane pod uwagę:
frekwencja na zajęciach związanych z realizacją projektu Comenius
zaangażowanie i terminowość wykonywanych zadań projektowych
komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego
zachowanie i kultura osobista
zgoda rodziców/opiekunów na wyjazd
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Dyrektor szkoły ma prawo
zmiany powyższego regulaminu.
2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie
należało do Dyrekcji szkoły.
3. Regulamin obowiązuje przez cały czas trwania projektu - od 1 sierpnia 2013 roku do 31
lipca 2015 roku.

Koordynator projektu
Monika Michalska
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