REGULAMIN PROJEKTU
„Toy stories: portraits of children and their toys around Europe ".
realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 7 w Czeladzi
im. 1000-lecia Państwa Polskiego

Wymiana zagraniczna uczniów jest specyficzną formą wycieczki uczniowskiej
i podlega szczególnym przepisom, które określa niniejszy regulamin.
I. Sprawy organizacyjne.
1. Wymiana odbywa się na podstawie ustaleń pomiędzy Szkoła Podstawowa nr 7 im.
Tysiąclecia Państwa Polskiego w Czeladzi a szkołami partnerskimi z Włoch (Istituto
Comprensivo Renato Moro, Portugalii (Agrupamento de Escolas de Seia), Bułgarii (122nd
Primary school "Nikolai Liliev"), Grecji (32nd Primary School Peristeriou) i Turcji (Antalya
Bilim Ve Sanat Merkezi).
2. Szkoły, pomiędzy którymi odbywa się wymiana, nazywane są dalej szkołami partnerskimi,
uczniowie - korespondentami, a sprawujący nad uczniami opiekę nauczyciele - opiekunami
wymiany.
3. Wymiana między szkołami partnerskimi przebiega w kilku etapach: wizyta szkól
partnerskich w Czeladzi, następnie rewizyta uczniów polskich w krajach partnerskich.
4. Termin wizyty uczniów z szkół partnerskich w Polsce 16-23.11.2019 r.: czas pobytu w
Polsce zaleŜny jest od terminu przylotu i odlotu korespondentów i ich opiekunów z róŜnych
krajów. Czas realizacji projektu w szkole- 5 dni (18-22.11.2019).
Wstępne terminy wizyty korespondentów i opiekunów ze Szkoły Podstawowej nr 7 w
Czeladzi w krajach partnerskich zawarte są w harmonogramie projektu:
- Portugalia- 02.2020
- Turcja- 04.2020
-Włochy- 10.2020
-Grecja- 12.2020
5. Warunki finansowe wymiany uzgadniane są kaŜdorazowo z rodzicami uczniów.
6. Uczniowie otrzymują kaŜdorazowo program wymiany przygotowany przez opiekunów
wymiany.
II. Ogólne cele projektu.
1. Wymiana dobrych praktyk edukacyjnych w zakresie wdraŜania innowacyjnych metod
nauczania z wykorzystaniem aktywnych metod i ICT.
2. Poszerzanie wiedzy na temat historii tradycyjnych zabawek.
3. Uświadomienie oraz przybliŜenie uczniom i nauczycielom róŜnorodności kultur, jeŜyków i

wartości europejskich, uczenie tolerancji, pokazanie podobieństw i róŜnic kulturowych.
4. Ulepszanie procesu uczenia się i nauczania poprzez rozwijanie współpracy.
5. Wzmocnienie powiązań między edukacją a światem pracy poprzez stymulowanie
przedsiębiorczości w środowisku edukacyjnym.
6. Promowanie innowacyjnego rozwoju edukacyjnego.
7. Rozwijanie umiejętności komunikacji i posługiwania się językiem angielskim, zwiększenie
motywacji uczniów do uczenia się języków obcych oraz budowania nawyku uczenia się
języków w kontakcie z innymi.
8. Kształtowanie umiejętności prezentacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych w języku
obcym.
9. Rozwój współpracy międzynarodowej,
10. Integracja dzieci i młodzieŜy .
11. UmoŜliwienie udziału w programie uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub
rodzinnej.
III. Kryteria wyboru uczniów do mobilności w ramach projektu.
1. Dobre wyniki w nauce (brak zagroŜeń), obowiązkowość i terminowość ucznia.
2. Opinia wychowawcy (szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas
zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność, otwartość i poszanowanie innych,
umiejętność pracy w zespole).
3. Gotowość do pracy w projekcie poza godzinami lekcyjnymi.
4. Uspołecznienie (działania na rzecz klasy i szkoły, umiejętność współpracy z innymi).
5. Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy podczas wizyty w Polsce.
6. Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej przez ucznia.
Kryteria rekrutacji językiem ucznia:
l .Nie mam problemów z nauką.
2.Dam radę nadrobić tydzień nieobecności (w tym zaległe sprawdziany).
3.Wychowawca i nauczyciele nie mają zastrzeŜeń do mojego zachowania.
4.Jestem chętny/a do dodatkowej pracy przed i po wyjeździe.
5.Mogę gościć kogoś w moim domu.
6.Jestem chętny/a do współpracy z róŜnymi ludźmi i chce nawiązać nowe kontakty.
Zasady wyboru:
1 .Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny. składający się co najmniej z 3
osób: z lidera zespołu wychowawczego, oraz dwóch nauczycieli zaangaŜowanych w
wykonanie danego zadania.
2 .Dobór uczniów na wyjazdy naleŜy do wyłącznej kompetencji komisji rekrutacyjnej.
3. JeŜeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie
wybrany inny uczeń. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego
wyjazdu bez uzasadnionej) przyczyny (wyjątek stanowi choroba: nagła, trudna sytuacja
rodzinna), koszty wynikające z tej rezygnacji ponosi rodzic / opiekun prawny ucznia.
4.W razie nieprzyjęcia gościa z zagranicy rodzic opiekun prawny ucznia zobowiązań) jest
ponieść koszty związane z pobytem tego gościa (zakwaterowanie, wyŜywienie, komunikacja.
wycieczki itp.) lub wskazanie opiekuna i zakwaterowania zastępczego.
5 .Dokumentacja rekrutacji będzie dołączona do dokumentacji projektu.
6. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły
koordynatora projektu.
7. Koordynator projektu nie odpowiada za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub

od niego niezaleŜnych.
IV. Opieka nad uczniami.
1. Wymiana zagraniczna młodzieŜy ma specyficzny charakter. W róŜnych fazach imprezy
sprawowanie opieki nad uczniami rozdzielone jest między: nauczycieli polskich, nauczycieli
szkoły partnerskiej i rodziców korespondentów szkoły partnerskiej.
2. Za bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły podczas przejazdu/przelotu na trasie Czeladź
(Polska) - miasto docelowe (państwo docelowe) oraz w drodze powrotnej, odpowiedzialni są
polscy opiekunowie wymiany.
3. Za bezpieczeństwo uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi podczas trwania zajęć
przewidzianych programem wymiany (wycieczki, warsztaty, zajęcia lekcyjne i inne),
odpowiedzialni są opiekunowie polscy, opiekunowie szkoły partnerskiej lub wyznaczone
przez nie osoby uczestniczące w danej imprezie.
4. Po zakończeniu zajęć, przewidzianych programem wymiany, opiekę nad uczniami
przejmują rodzice korespondentów szkoły partnerskiej.
V. Obowiązki uczniów uczestniczących w wymianie zagranicznej.
1. KaŜdy uczestnik wymiany zobowiązany jest do poszanowania środowiska naturalnego,
wszelkich obiektów kultu i obyczajów panujących w kraju do którego się udaje.
2. Warunkiem uczestnictwa w wymianie jest ocena z zachowania nie niŜsza niŜ dobra.
3. W czasie podróŜy obowiązują zasady podane przez przewoźnika.
4. KaŜdy uczestnik wymiany zobowiązany jest dbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo całej
grupy.
5. KaŜdy uczestnik wymiany zobowiązany jest pilnować paszportu, biletu, pieniędzy i innych
osobistych rzeczy.
6. Uczestnicy wymiany zobowiązani są do kulturalnego zachowania się w rodzinach
goszczących, a takŜe w kaŜdym innym miejscu czy sytuacji w czasie realizacji wymiany.
7. Uczestnicy wymiany mają obowiązek przestrzegania zasad czystości i porządku. Za
wszystkie szkody i zniszczenia dokonane w trakcie wymiany odpowiadają rodzice uczniów.
8. Uczestnicy wymiany mają obowiązek podporządkowania się rodzicom korespondentów
zagranicznych podczas korzystania z gościny w ich domu. Nie mogą samowolnie opuszczać
miejsca zamieszkania: powinni zgłaszać rodzicom korespondenta i opiekunom wymiany
wszelkie problemy oraz dostosować się do zasad i wymogów panujących w rodzinie
korespondenta.
9. Uczestnicy wymiany mają obowiązek punktualnego stawiania się na wszelkie zbiórki,
które wynikają z programu wymiany lub z poleceń opiekunów wymiany.
10. Wszelkie przemieszczanie się w jakimkolwiek celu musi odbywać się za zgodą
opiekunów. Uczeń w Ŝadnym przypadku nie moŜe samowolnie oddalić się od grupy.
11. W przypadku nagannego zachowania albo oddalenia się od grupy, opiekunowie mają
prawo poinformować rodziców, którzy zobowiązani są do pokrycia całkowitych kosztów
rozmowy telefonicznej. Za kontakty telefoniczne z opiekunem lub w przypadku
telefonicznego kontaktowania się z zaginionymi uczestnikami całkowite koszty połączeń
telefonicznych ponoszą rodzice (z winy ucznia na obszarze krajów szkół partnerskich).
12. Uczniowie mają obowiązek informowania opiekunów wymiany o problemach
związanych ze swoim stanem zdrowia (schorzeniach, potrzebie przyjmowania leków).
13. Wszelkie, nawet najdrobniejsze problemy zdrowotne, naleŜy natychmiast zgłosić
opiekunowi wymiany.
14. KaŜdy uczestnik wymiany powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia

Zdrowotnego (w gestii rodzica.)
15. Uczestników wymiany obowiązuje całkowity zakaz spoŜywania napojów alkoholowych,
zaŜywania środków odurzających oraz palenia tytoniu.
16. Podczas trwania wymiany zachowanie uczniów podlega ocenie wg kryteriów na
poszczególne oceny zachowania zawartych w Statucie.
17. Uczestnicy wymiany mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
bezwzględnego podporządkowania się poleceniom polskich i zagranicznym opiekunów
wymiany.
VI. Obowiązki rodziców (prawnych opiekunów) uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w
Czeladzi im. 1000-lecia Państwa Polskiego
Rodzice (prawni opiekunowie):
1. Zapoznają się z ustaleniami niniejszego regulaminu i akceptują go,
2. Zapewniają korespondentom opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w
szczególności:
1) samodzielne miejsce do spania.
2) codzienne śniadania oraz kolacje.
3) zapewnienie opieki miedzy domem a miejscem zbiórek.
4) zapewnienie odbioru ucznia z lotniska w dniu jego/jej przylotu.
5) zapewnienie dowozu ucznia na lotnisko w dniu jego/jej odlotu
3. W miarę moŜliwości starają się przybliŜyć korespondentom polską kulturę, tradycje i
wartości.
4. Zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu, panią
Agatę Dulewicz o niewłaściwym zachowaniu korespondenta oraz wszelkich niepokojących
sytuacjach związanych z jego/jej pobytem (choroba, oznaki tęsknoty za rodziną, trudność w
porozumieniu się itp).
Nr telefonu do koordynatora projektu- Agata Dulewicz- telefonu do opiekuna polskiegoAnna Topolska5. Dostarczają w wyznaczonym terminie opiekunom wymiany zgodę na uczestniczenie
dziecka w wymianie.

……………………………
Data
…………………………………………………
Podpis ucznia
…………………………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

