
 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim w 

projekcie: 

"Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefulness among students; 

learning how to set up a business" 

 

I. Informacje Ogólne: 

 

1.Projekt "Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefulness among stu-

dents; learning how to set up a business",  zwany dalej Projektem, realizowany jest w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim w okresie od 01.09.2018 roku do 31.08.2020 

roku. 

 

2. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu 

Erasmus + Akcja KA229 "Partnerstwa strategiczne" 

 

3. W projekcie położono nacisk na nabywanie i rozwijanie umiejętności i kompetencji kluczowycg 

oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

 

4. Partnerami w Projekcie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim są  

następujące szkoły: 

  1. IES L’Eliana, Walencja, Hiszpania 

  2. Istituto di Istruzione Secondaria Superiore FEDERICO II, Apricena, Włochy 

  3. 2nd Lykeo of Kalamata, Kalamata, Grecja 

   4. Kalnciema  vidusskola, Jeglava, Łotwa 

 

5. Cele projektu: 

- rozwijanie postawy przedsiębiorczości  

- nabywanie kompetencji w zakresie znajomości języków obcych ( angielski, hiszpański) 

- rozwijanie kompetnecji kluczowych i społecznych  

- uzyskanie praktycznej wiedzy na temat otwierania własnej firmy 

- podnoszenie poziomu motywacji uczniów do zdobywania wiedzy i działania.  

 

6. Projekt jest realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów, warsztatów, konkursów, 

projektów edukacyjnych, zajęć szkolnych, indywidualnie przez uczniów i innych uczestników 

opisanych w projekcie. 

 

7. Jednym z elementów Projektu są działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami 

realizowane w czterech szkołach partnerskich oraz wizyta partnerów w Polsce. W projekcie 



zaplanowano 29 mobilności. 

 

8. Językiem Projektu jest język angielski. 

 

 

II ZASADY REKRUTACJI 

1. Uczestnikiem Projektu może zostać każdy uczeń klasy pierwszej i drugiej II LO, pierwszej, dru-

giej i trzeciej LP oraz trzeciej i czwartej OSSP w roku szkolnym 2018/2019 oraz w szczególnych 

przypadkach uczeń klasy trzeciej II LO  i czwartej LP  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wo-

dzisławiu Śląskim, spełniający opisane poniżej kryteria: 

a) komunikatywna znajomość języka angielskiego, 

b) wysoka kultura osobista, 

c) zaangażowanie i zdobywanie punktów za udział w działaniach projektowych 

(patrz pkt. II. 8 Regulaminu).  

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest pisemna zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na 

udział w Projekcie (Załącznik nr 1) oraz zgodna na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie 

praw autorskich (Załącznik nr 2). Odpowiednie wnioski można pobrać ze strony internetowej 

szkoły/ z sekretariatu szkoły i wypełnione złożyć Koordynatorom Projektu p. Joannie Skorupie,  

oraz p. Agnieszce Kurasz do dnia 30 października 2018r. 

 

3. Jeżeli działania projektowe mają miejsce poza terenem szkoły ( w tym wyjazdy zagraniczne) 

wymagana jest dodatkowa zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział dziecka w wycieczce. 

 

4. Nabór uczestników projektu oraz rodzin goszczących w czasie mobilności do Polski powierza 

się Komisji, w skład której wchodzą nauczyciele ZSP w Wodzisławiu Śląskim: 

- Dyrektor szkoły 

- koordynatorzy projektu 

- nauczyciel podstaw przedsiębiorczości 

 

5. Do zadań członków komisji należy weryfikacja złożonych wniosków, ocena zaangażowania w 

Projekt oraz przyznawanie punktów za poszczególne działania. W procesie rekrutacji 

zapewnia się równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. 

 

6. Uczeń po pozytywnej weryfikacji wniosku podpisuje kontrakt określający jego prawa i 

obowiązki (Załącznik 3). 

 

7. Za pracę w Projekcie przyznawane będą punkty; dodatkowo punktowane będą inne elementy 

między innymi zaangażowanie. 

 

8. Nabór do poszczególnych działań projektowych, w tym wyjazdów zagranicznych odbywa się 

na podstawie deklaracji uczestnictwa, listu motywacyjnego oraz na podstawie punktów 

otrzymanych według poniższych kryteriów:  

 

1. Udział w działaniach projektowych: 2pkt/ każde działanie 

 



2. Stworzenie prezentacji na temat dowolnej miejscowości powiatu wodzisławskiego w języku 

angielskim lub hiszpańskim: 5 pkt 

 

3. Nagranie filmu w języku angielskim lub hiszpańskim o przedsiębiorstwach z powiatu 

wodzisławskiego lub z jego okolic: 10 pkt 

 

4. Udział w wyjazdach edukacyjnych/ warsztatach/szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości: 5 pkt 

 

5. Konkurs interdyscyplinarny z zakresu języka angielskiego, hiszpańskiego i wiedzy o Hiszpanii i 

Włoszech: I miejsce: 40 pkt.,  II miejsce: 30 pkt.,   III miejsce: 20 pkt.  

 

6.  Zachowanie 

 

7. Motywacja i zaangażowanie: 20 pkt 

 

III ZASADY UCZESTNICTWA W MOBILNOŚCIACH ZAGRANICZNYCH 

 

1. Wyjazdy zagraniczne do szkół partnerskich odbywają się w terminie i kolejności zapisanej w 

harmonogramie projektu. Terminy mogą ulec zmianie. 

 

2. Podczas wyjazdu uczniowie są zakwaterowani u rodziny wskazanej przez szkołę goszczącą/ w 

internacie/ w hostelu.  

 

3. Uczeń może wyjechać za granicę w ramach Projektu tylko jeden raz. 

 

4. Wyjazdy zagraniczne są finansowane ze środków Projektu do wysokości rzeczywistych kosztów 

poniesionych w związku z udziałem ucznia w mobilności. Działanie to ma na celu stworzenie moż-

liwości wyjazdu dla jak największej liczby uczniów.  

 

5. Uczniowie biorący udział w wyjazdach do szkół partnerskich muszą posiadać dowód osobisty 

lub paszport (ważny co najmniej 1 miesiąc po powrocie) oraz kartę EKUZ. 

 

6. Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia wyrażają pisemną zgodę na wyjazd zagraniczny oraz 

akceptują Regulamin wycieczki (Załącznik 4). 

 

7. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce wybrany 

zostanie uczeń z listy rezerwowej. 

 

8. Wszelkie szczegółowe informacje, regulaminy i dokumentacja zostaną przekazane uczniom i 

ich rodzicom/ prawnym opiekunom przed wyjazdem. 

 

9. Rodzice są zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniach dotyczących projektu. 

  

 

 

 



IV PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w działaniach projektowych, do których się 

zapisał. Obecność na zajęciach potwierdzana będzie podpisem na liście obecności. 

 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania ankiet ewaluacyjnych dla celów kontroli 

i podnoszenia jakości wdrażania projektu, monitoringu i ewaluacji. 

 

V ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o 

rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.  

 

2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu zagranicznego ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, 

koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie 

rezerwacji itp.) ponoszą rodzice/ opiekunowie prawni ucznia. Nie dotyczy to rezygnacji 

wynikającej z nagłych i nieprzewidzianych przyczyn rodzinnych bądź zdrowotnych. 

 

3. Koordynator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Projekcie uczniów 

naruszających postanowienia niniejszego regulaminu wraz z załącznikami, zasady współżycia 

społecznego oraz, których zachowanie godzi w dobre imię szkoły. W tej sytuacji Koordynator 

może obciążyć Uczestnika Projektu wynikłymi kosztami. 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r. 

 

2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 

zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. 

 

3. W przypadkach spornych, nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu w 

dotyczących udziału w Projekcie decyzję podejmie komisja wymieniona w pkt II.5. 

 

4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u Koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej 

szkoły. 


