
Regulamin programu Erasmus+ dla Szkoły Jagiellończyk na lata 
2019-2021


§1 Postanowienia ogólne


1. Program Erasmus+ polega na współpracy uczniów i nauczycieli trzech szkół: CEIP 
SAN ISIDRO LABRADOR (Hiszpania), ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII 
(Włochy) oraz PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA JAGIELLOŃCZYK (Polska).


2. Kierownikiem działań po stronie PSP Jagiellończyk jest Agnieszka Orlicz-Błońska.

3. Organizatorem całości projektu jest Diego Plazamunos (CEIP SAN ISIDRO 

LABRADOR)

4. Program zrealizowany będzie w latach 2019-2021.

5. Harmonogram programu: 

- październik - grudzień 2019: Konkurs na logo projektu realizowany w klasach 6 i 7 

poprzez platformę e-Twinning,

- luty 2019 (7 dni): wyjazd grupy I do Hiszpanii (6 uczniów z klas 6-7 z 2 opiekunami) 
- marzec- czerwiec 2020: praca nad maszynami Goldberga, współpraca poprzez 

platformę e-twinning

- czerwiec 2020 (7 dni): przyjazd do Polski po 6 uczniów i dwóch opiekunów ze 

szkół partnerskich, wspólna praca nad wcześniej opracowanymi maszynami, 
wyjazd na konkurs UJ - Eksperyment Łańcuchowy (w wyjeździe bierze udział 12 
uczniów Szkoły i 4 opiekunów) 

- wrzesień 2020 - październik praca nad projektem (?)

- październik-listopad 2020 (7 dni): wyjazd grupy II - 6 uczniów z 2 opiekunami do 

Włoch 
- styczeń 2021 - maj 2021: praca nad projektem (?)

- maj 2021 (7 dni): wyjazd grupy III - 6 uczniów z 2 opiekunami do Włoch 

6. W programie biorą udział wszyscy uczniowie dwóch najwyższych klas Szkoły. 

Program może być realizowany na zajęciach techniki, informatyki, języka angielskiego, 
języka hiszpańskiego lub innych przedmiotów, które pozwolą na jednoczesną 
realizację programu Erasmus+ i podstawy programowej.


7. W mobilności może wziąć udział 18 uczniów z dwóch najwyższych klas Szkoły 
Jagiellończyk oraz maksymalnie pięciu opiekunów wybranych przez Kierownika.


8. Uczniowie mogą wziąć udział w dowolnej ilości mobilności z zastrzeżeniem, iż 
pierwszeństwo wyboru mają uczniowie, którzy nie brali wcześniej udziału w 
mobilności.


9. Program wymiany uczniów zakłada nocleg w rodzinie przyjmującej tj. w domu jednego 
z uczestników biorącego udział w programie. Kierownik może zaakomodować 
uczestników w hostelu lub hotelu.


§2 Wybór nauczycieli - uczestników programu
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1. W programie mogą wziąć udział wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoły oraz jej 
zarząd


2. Warunkiem przystąpienia do programu jest:

- zaakceptowanie Regulaminu Programu oraz zadeklarowanie zaangażowania w 

realizację projektu i organizację spotkań grupy w trakcie zajęć i po zajęciach szkolnych 
oraz możliwość wyjazdu w podanych terminach jako Załącznik nr 4 

§3 Wybór uczniów: uczestników wymiany uczniowskiej:


1. Warunkiem przystąpienia do programu jest:

- pisemna zgoda rodzica na udział dziecka w programie oraz zaakceptowanie przez 

rodzica Regulaminu uczestnictwa w programie Załącznik nr 1

- pisemna deklaracja rodzica na zorganizowanie opieki i noclegu dla uczestnika 

mobilności (dorosłego lub dziecka) jako Załącznik nr 2. W przypadku braku możliwości 
zakwaterowania dopuszcza się inne rozwiązania - sprawa rozpatrywana indywidualnie


- zadeklarowanie przez Kandydata zaangażowania w realizację projektu i spotkania 
grupy po zajęciach szkolnych oraz zaakceptowanie Regulaminu Projektu jako Załącznik 
nr 3. 

2. Wyboru dokonuje Komisja powołana przez Kierownika składająca się z nauczycieli - 
uczestników projektu (opiekunowie) oraz (opcjonalnie) opiekuna samorządu szkolnego 
i/lub dyrektora Szkoły. Z obrad Komisji wyłącza się osoby, które są związane z 
kandydatami na uczestników więzami rodzinnymi


3. Komisja wybiera spośród członków przewodniczącego Komisji. Komisja, po 
zapoznaniu się z listą kandydatów spotyka się i obraduje nad przyznaniem punktów 
uczniom i wyborem 18 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów. 
Komisja przyznaje punkty każdemu uczniowi w głosowaniu. W przypadku 
wątpliwości, członkowie komisji mają prawo skontaktować się z innymi nauczycielami 
Szkoły (np. z nauczycielem języka angielskiego lub z wychowawcą) w celu weryfikacji 
swojej wiedzy na temat ucznia. 


4. W przypadku otrzymania tej samej ilości punktów przez dwóch lub więcej 
Kandydatów, Komisja rozstrzyga spór na rzecz Kandydata, który otrzymał więcej 
punktów w obszarze kultury osobistej lub (rozstrzygając dalej) miał lepszą ocenę z 
zachowania w poprzednim roku szkolnym.


5. Punkty przyznawane są za: 

a) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację (1-5 pkt)

b) starania na zajęciach ( w tym m.in. udział w imprezach i konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych) (1-10 pkt)

c) zaangażowanie i pomysłowość podczas prac nad projektem (1-10pkt)

d) kulturę osobistą, empatię, stosunek do innych uczniów i nauczycieli (1-10pkt) 

6. Łączna liczba przyznanych punktów (maksymalnie 35 dla każdego Kandydata) ma 

charakter jawny i podana jest do publicznej wiadomości poprze e-dziennik, a od 
decyzji Komisji nie ma odwołania. 
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7. Osiemnastu Kandydatów z najwyższą punktacją otrzymuje status Uczestnika 
mobilności, pozostali zostają wpisani na listę rezerwową w kolejności zgodnej z liczbą 
otrzymanych punktów.


8. W przypadku deklaracji Kandydata udziału w wymianie więcej niż jeden raz, o jego 
dwukrotnym udziale decyduje Komisja z założeniem, iż pierwszeństwo należy się 
uczniom, którzy wcześniej nie mieli statusu Uczestnika mobilności. Jeśli Kandydat nie 
otrzymał możliwości dwukrotnej mobilności, wpisuje się go na koniec listy 
rezerwowej. 


9. Kandydat może określić państwo, do którego chciałby pojechać. Komisja może 
przychylić się do jego preferencji, szczególnie w przypadku chęci nauki języka kraju, 
do którego pojedzie.


10. Uczestnicy mobilności deklarują udział w przygotowaniach do projektu i udział w 
spotkaniach pozalekcyjnych. Od Uczestników oczekuje się:


- udziału we wszystkich spotkaniach grupy (wyjątek stanowią nieobecności 
usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim). Częstotliwość spotkań wyznacza opiekun 
grupy, zgodnie z potrzebami programu. Opiekun ustala dni spotkań w uzgodnieniu z 
uczestnikami projektu wybierając dzień najbardziej korzystny dla grupy.


- samodzielnej pracy w domu zgodnie z wyznaczonymi zadaniami,

- odpowiedzialnej pracy zespołowej podczas spotkań

- wykazania się kulturą osobistą i chęcią pomocy innym uczestnikom w sytuacji, której 

tego potrzebują.

11. W przypadku niewywiązania się któregoś z Uczestników z deklaracji, jego miejsce 

może zająć pierwsza osoba na liście rezerwowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje 
Komisja przy udziale wszystkich uczestników projektu. Sposób rozstrzygnięcia 
sprawy wyznacza Przewodniczący Komisji oraz Kierownik.


§ 4 Obowiązki Uczestnika podczas mobilności.


1. Przed mobilnością Uczestnik zobowiązuje się do:

- starannego włączania się w pracę grupy na rzecz projektu,

- sumiennego wypełniania obowiązków ucznia w szczególności pracy na zajęciach 

edukacyjnych,

- przygotowania się do wyjazdu zgodnie z wytycznymi Kierownika i opiekuna

2. W trakcie mobilności uczestnik:

- bezwzględnie przestrzega zaleceń kierownika odnośnie zasad bezpieczeństwa oraz 

stosuje się do Regulaminu Mobilności

- jest otwarty na nową kulturę i zwyczaje, chętnie podejmuje się współpracy z innymi 

uczestnikami wymiany, jest koleżeński i pomocny

- komunikuje się z innymi uczestnikami grupy w języku angielskim

- otacza opieką przyjeżdżających uczestników mobilności 

- godnie reprezentuje grupę, Szkołę i nasz Kraj

3. Po zakończonej mobilności uczestnik:
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- jest zobowiązany do współpracy i pracy w grupie na rzecz podsumowania mobilności i 
projektu


§ 5 Obowiązki Opiekunów podczas wymiany.


1. Przed mobilnością Opiekun zobowiązuje się do:

- starannego organizowania projektu, w tym: organizowania pracy grupy, aktywności, 

mobilności…

- lepszego poznania każdego Uczestnika Mobilności w celu zapewnienia mu 

maksymalnej opieki i wsparcia podczas mobilności,

- przygotowania się do wyjazdu zgodnie z wytycznymi Kierownika

2. W trakcie mobilności Opiekun:

- bezwzględnie przestrzega zaleceń Kierownika odnośnie zasad bezpieczeństwa oraz 

stosuje się do Regulaminu Mobilności

- otacza opieką i wsparciem Uczestników Mobilności,

- odpowiada za organizację mobilności w zakresie ustalonym z Kierownikiem i 

Organizatorem oraz za bieżące informowanie Rodziców na temat zdrowia, zachowania, 
sukcesów… ich dzieci.


- jest otwarty na nową kulturę i zwyczaje, chętnie podejmuje się współpracy z innymi 
uczestnikami wymiany,


- komunikuje się z innymi uczestnikami grupy w języku angielskim

- godnie reprezentuje Szkołę i nasz Kraj

3. Po zakończonej mobilności Opiekun:

- jest zobowiązany do podsumowania mobilności i projektu zgodnie z wytycznymi 

Kierownika


Sporządzono dn. 16.09.2019


przez:


Regulamin programu Erasmus+ dla Szkoły Jagiellończyk na lata 2019-2021 
�  z �4 7



Załącznik nr 1 do Regulaminu programu Erasmus+ dla Szkoły Jagiellończyk na lata 
2019-2021  

Zgoda Rodzica na udział w programie Erasmus+ 2019-21


 Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział mojego dziecka


(imię i nazwisko dziecka) ……………………………………………………………………

w programie Erasmus+ w tym m.in.:

- udział w aktywnościach pozalekcyjnych w dniach i godzinach uzgodnionych w grupie,

- wyjazd na wymianę uczniowską do jednego lub dwóch wybranych szkół partnerskich,

- wyjazd na konkurs Eksperyment Łańcuchowy, jako element mobilności (jeśli dotyczy).


Zapoznałem się z Regulaminem Programu Erasmus”+dla Szkoły Jagiellończyk na 
lata 2019-20 i akceptuję jego postanowienia.


Kalisz, dn………………………….             ……………………………….

                                                                         (czytelny podpis Rodzica)


Załącznik nr 2 do Regulaminu programu Erasmus+ dla Szkoły Jagiellończyk na lata 
2019-2021 

Deklaracja organizacji noclegu programie Erasmus+ 2019-21

      

Ja, niżej podpisany/a deklaruję możliwość zorganizowania noclegu dla Uczestnika 
wymiany uczniowskiej z jednej ze szkół partnerskich (podopieczny). Jednocześnie 
deklaruję iż:

- dysponuję odpowiednią przestrzenią (osobne łóżko lub materac w pokoju z osobą tej 

samej płci - preferowany Uczestnik mobilności)

- otoczę podopiecznego należytą opieką i wsparciem, zapewnię mu niezbędne posiłki 

(głównie śniadanie i/lub kolację)

- w razie problemów adaptacyjnych, komunikacyjnych lub innych niezwłocznie 

powiadomię o tym fakcie Kierownika (podany numer telefonu)

- w razie problemów zdrowotnych niezwłocznie zawiadomię o tym fakcie Kierownika. W 

nagłych wypadkach zawiadomię pogotowie lub udzielę pierwszej pomocy.


Kalisz, dn…………………………             …………………………………….
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                                                                       (czytelny podpis Rodzica)


Załącznik nr 3 do Regulaminu programu Erasmus+ dla Szkoły Jagiellończyk na lata 
2019-2021 

Deklaracja Uczestnika Mobilności 


Ja niżej podpisany/a deklaruję chęć udziału w programie Erasmus+ i tym samym 
zobowiązuję się do:

- maksymalnego zaangażowania w pracę grupy,

- obecności na wszystkich pozalekcyjnych spotkaniach grupy,

- przestrzegania zasad Regulaminu Mobilności 

- bezwzględnego stosowania się do poleceń opiekunów mobilności

- otoczenia opieką innych Uczestników Mobilności

- godnego reprezentowania grupy, Szkoły i naszego Kraju.


Kalisz, dn………………………………              ………………………………………….

                                                                           (czytelny podpis Uczestnika Mobilności)
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Załącznik nr 4 do Regulaminu programu Erasmus+ dla Szkoły Jagiellończyk na lata 
2019-2021  

Zgoda Opiekuna na udział w programie Erasmus+ 2019-21


 Ja, niżej podpisany/a wyrażam zgodę na udział w programie Erasmus+ w tym na:

- organizację zadań projektowych zgodnie z programem (m.in. spotkania grup po      

zajęciach, prowadzenie zajęć zgodnych z tematyką projektu, organizację mobilności),

- wyjazd na wymianę uczniowską do jednego lub dwóch wybranych szkół 

partnerskich,

- wyjazd na konkurs Eksperyment Łańcuchowy, jako element mobilności (jeśli 

dotyczy).


Zapoznałem/łam się z Regulaminem Programu Erasmus”+dla Szkoły Jagiellończyk 
na lata 2019-20 i akceptuję jego postanowienia.


Kalisz, dn………………………….                ………………………………………….

                                                                               (czytelny podpis Opiekuna)
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