
REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZNIÓW PSP15 W WYJEŹDZIE ZAGRANICZNYM DO SŁOWENII                    

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 ( 27-31 MAJA 2022 R.)  W RAMACH PROJEKTU ”GREEN 

CROSSROADS” PROGRAMU ERASMUS + 

1. Do udziału w wyjeździe zagranicznym w roku szkolnym 2021/2022 uprawnieni są uczniowie klas 
siódmych i ósmych spełniający następujące warunki: 

a) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz co najmniej dobre wyniki                 
w nauce na I śródrocze 2021/2022 roku (min. średnia 4,50), a ich zachowanie, wyniki w nauce 
nie uległy pogorszeniu w II  śródroczu roku szkolnego 2021/2022.  
b) potrafią w sposób komunikatywny posługiwać się językiem angielskim, aby móc 
porozumiewać się z rówieśnikami z krajów partnerskich (ocena z języka angielskiego,                    
w przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc - rozmowa w j. angielskim).  
c) posiadają szeroko pojęte osobiste predyspozycje, które będą przydatne podczas zajęć                       
w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność, otwartość, umiejętność współpracy                
w grupie, duża samodzielność i poszanowanie partnerów, reprezentujących inną kulturę, 
religię czy przekonania.  
d) chętnie i aktywnie angażują się w wykonywanie zadań projektowych. Brany będzie pod 
uwagę stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu:  
- liczba i jakość wykonywanych zadań projektowych, 
- przestrzeganie terminu realizacji zadań. 
e) wykazują szczególne zainteresowania polskimi tradycjami, kulturą krajów partnerskich, 
ekologią, ochroną środowiska i językami obcymi. Wykazują gotowość i predyspozycje do 
zaprezentowania polskich tradycji oraz sposobów dbania o środowisko w języku angielskim na 
forum przed uczniami  i członkami społeczności szkolnej krajów partnerskich.  
f) zgłosili się do wyjazdu, uzupełniając załączony do regulaminu formularz i złożyli go                                  
w sekretariacie w wyznaczonym terminie. 
g) posiadają ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), spełniają  wymogi 
dotyczące wjazdu do Słowenii i krajów tranzytu opisane na stronie internetowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
h) po zakwalifikowaniu na wyjazd angażują się w przygotowania do wyjazdu, biorą udział                      
w spotkaniach informacyjnych, dodatkowych zajęciach (obecność obowiązkowa). 
i) zaakceptowali przedstawiony im termin, program i harmonogram wyjazdu. 
j) zaakceptowali określone w programie wyjazdu warunki transportu i zakwaterowania. 
k) zobowiązali się do przestrzegania wszystkich zasad zachowania zawartych w regulaminie 
wyjazdu, co potwierdzili własnoręcznym podpisem. 
l) uzyskali zgodę rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd, na udział w projekcie, na 
przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, a rodzice/ opiekunowie prawni 
zostali zapoznani i zaakceptowali program, harmonogram, termin oraz warunki transportu                     
i zakwaterowania w kraju partnerskim, co potwierdzili własnoręcznym podpisem.   
 
2. Dobór uczniów na wyjazd do kraju partnerskiego należy do wyłącznej kompetencji komisji 
rekrutacyjnej. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus 
+ podejmuje komisja w składzie: 

Przedstawiciel Dyrekcji Szkoły: Przewodniczący 

Pedagog szkolny: Członek komisji 

Szkolny koordynator projektu: Członek komisji 

Reprezentant szkolnego zespołu ds. projektu: Członek komisji 

 

3. ETAPY REKRUTACJI: 

1. Zgłoszenie do wyjazdu: 

Zgłoszenie następuje poprzez złożenie do sekretariatu PSP15 (budynek główny) uzupełnionego przez 
ucznia formularza zgłoszeniowego w języku polskim, zawierającego imię, nazwisko ucznia, klasę                           
i odpowiedzi na pytania.  

Formularz zgłoszeniowy powinien zostać złożony najpóźniej do 11 kwietnia 2022r. 



 

2. Stopień spełnienia warunków, opisanych w powyższym regulaminie: 

   

Ocena zadań projektowych 

(Każde zadanie podlega odrębnej ocenie. 
Oceniana będzie jakość wykonania, treść, 
poprawność językowa pracy)  

Max. 10 pkt za każde wykonane zadanie 

Średnia na I śródrocze 2021/22 Wysokość średniej odpowiada ilości uzyskanych 
punktów np. średnia 4,50 to 4,50 pkt 

Ocena zachowania na I śródrocze 2021/22 Max. 6 pkt 

Ocena z j. angielskiego na I śródrocze 2021/22 Max. 6 pkt 

Rozmowa w j. angielskim (w przypadku, gdy 
wyniki będą równe a chętnych uczniów będzie 
więcej niż miejsc) 

Max. 10 pkt 

 

15 uczniów z najwyższą liczbą punktów wstępnie kwalifikuje się do udziału w wyjeździe.  

 
 

3. Kwalifikacja końcowa: 

1. Zachowanie i wyniki uczniów nie uległy pogorszeniu w II śródroczu roku szkolnego 
2021/2022.  

2. Uczniowie zaakceptowali przedstawiony im termin, program i harmonogram wyjazdu. 

3. Zaakceptowali określone w programie wyjazdu warunki transportu i zakwaterowania. 

4. Zobowiązali się do przestrzegania wszystkich zasad zachowania zawartych                           
w regulaminie wyjazdu, co potwierdzili własnoręcznym podpisem. 

5. Uzyskali zgodę rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd, na udział w projekcie                 
i na publikację wizerunku, a rodzice/opiekunowie prawni zostali zapoznani                                          
i zaakceptowali program, harmonogram, termin oraz warunki transportu                                               
i zakwaterowania w kraju partnerskim, co potwierdzili własnoręcznym podpisem.   

6. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, (w miarę możliwości) 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. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, szkolny koordynator ma prawo 
zmiany postanowień powyższego regulaminu i zastrzega sobie możliwość odwołania wyjazdu 
w każdym czasie z przyczyn od siebie niezależnych (decyzja władz państwowych, działanie siły 
wyższej).  

2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji 
złożonej z Dyrektora Szkoły, szkolnego koordynatora i członka zespołu ds. projektu.  

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DO UDZIAŁU W WYJEŹDZIE ZAGRANICZNYM DO SŁOWENII ( 27 MAJA - 31 MAJA 2022r.) W RAMACH 
PROJEKTU ”GREEN CROSSROADS” PROGRAMU ERASMUS + 

 

 

Imię i nazwisko: _______________ 

Klasa:______________ 

 

 

1. Dlaczego chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w wyjeździe zagranicznym do Słowenii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jakie zadania projektowe wykonałeś/wykonałaś?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dlaczego to właśnie ty powinieneś/powinnaś reprezentować naszą szkołę podczas 
spotkania międzynarodowego w Słowenii? 

 

 

 

 

 

 

  

 

Podpis: ________________________ 


