Regulamin wyboru uczniów na wyjazd zagraniczny w ramach realizacji projektu
Erasmus+ „A child is a world” do Rumunii w marcu 2017 r.

Postanowienia ogólne wyjazdu :
1. Wyjazd uczniów jest dobrowolny.
2. Planowany czas wyjazdu – marzec 2017r. ( wstępnie ostatni tydzień marca).
3. Miejsce docelowe – Szkoła Zaharia Stancu w Rumunii (Gimnazjum, usytuowane w
południowej część Rumunii, około 120 km od stolicy – Bukaresztu).
4. Koszty podróży oraz utrzymania uczniów pokryte zostaną z funduszy projektu.
5. Wybranych zostanie 4 uczniów.
6. W wyborach mogą wziąć udział uczniowie klasy 3, 4, 5, oraz 6 (grupa docelowa 9-13 lat)
7. Każdy uczeń z wyżej wymienionych grup wiekowych realizujący projekt Erasmus+ „ A child
is a world” może wziąć udział w wyborach, o ile jego prawni opiekunowie wyrażą na to
zgodę.
8. Wyjazd trwać będzie minimum 5 dni.
9. Uczniowie przebywać będą pod stałą opieką 2 nauczycieli.
10. Wybrani uczniowie nocować będą u rodzin. W ciągu dnia przebywać będą z opiekunami.
11. Wybrani uczniowie na miejscu wezmą udział w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach i
wspólnych działaniach z dziećmi z innych krajów partnerskich ( po 4 z każdego kraju –
Włoch, Bułgarii, Turcji, Łotwy, Niemiec, Rumunii).
12. W wolnym czasie planowane są wycieczki i atrakcje dla uczniów.
13. Rodzic zobowiązany będzie zadbać o paszport lub dowód tymczasowy dziecka oraz
dostosować się do wytycznych linii lotniczych dotyczących bagażu.
14. Możliwość wcześniejszego powrotu dziecka nie będzie możliwa.
15. Uczniowie wybrani zostaną na podstawie Konkursu Wyboru, na który złoży się szereg
pomniejszych konkursów oraz działań.
Szczegóły dotyczące konkursu:
1.
2.
3.
4.

Zgłoszeni uczniowie zbierają punkty za każde konkursowe działania lub zadanie.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do końca lutego 2017r.
W wyjeździe udział wezmą 4 uczniowie z najwyższą liczbą punktów.
W razie uzyskania przez uczniów tej samej liczby punktów, wyboru dokona Rada
Pedagogiczna lub ogłoszone zostanie zadanie dodatkowe.
5. W ramach Konkursu Wyboru uczniowie zdobywać będą punkty za :
a. konkursy i działania z wybranych przedmiotów ( nie więcej niż jeden z danego
przedmiotu np. wypracowanie – język polski, konkurs z języka angielskiego)
b. regularne odrabianie prac domowych
c. zachowanie
d. dodatkowe działania ( np. udział w konkursach pozaszkolnych, przedstawieniach)
e. działania w ramach realizacji projektu Erasmus+
f. w związku z konkretną grupą docelową projektu punkty przyznane zostaną również za
sytuację rodzinną ( wywiad środowiskowy) oraz na podstawie indywidualnych
predyspozycji ucznia z naciskiem na sferę emocjonalną ( wywiad z uczniem, ankieta)

Punktacja :
1. Konkursy i działania z wybranych przedmiotów:

 maksymalnie 10 p. do zdobycia
 100% = 10p.
2. Prace domowe:
 za każdy brak pracy domowej odjęte zostają 2 p.
 uczeń może odzyskać 1p. za uzupełnienie zaległej pracy ( na następną lekcję lub
do końca tygodnia) oraz zrobienie pracy dodatkowej wskazanej przez nauczyciela
(w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż tydzień)
3. Zachowanie:
 za każde niewłaściwe zachowanie odjęte zostaną punkty z całej puli
bójka - 10 p.
wyzywanie/obrażanie/wyśmiewanie - 10p.
niewykonywanie poleceń nauczyciela - 10p.
lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych - 10p.


Stracone punkty można odzyskać
pomoc społeczna + 5p.
pomoc koleżeńska +5p.
wykonanie gazetki +5p.
inne zadanie przydzielone przez nauczyciela +5p.

4. Dodatkowe działania:
 dodatkowe działanie przydzielone przez nauczyciela 1p-10p. ( w zależność od
zaangażowania, punkty przyznaje nauczyciel)
 udział w konkursach szkolnych 3p.
 udział w konkursach pozaszkolnych 5p.


wygrana w konkursie 1miejsce 3p.
2 miejsce 2p.
3 miejsce 1p.
laureat
3p.

5. Działania związane z realizacją projektu Erasmus+
 1-10p. za każde zadanie ( przyznawanie w zależności od zaangażowania przez
nauczyciela).

Rada Pedagogiczna zastrzega sobie prawo dokonania zmian w powyższym regulaminie z przyczyń
niezależnych, po wcześniejszym uzgodnieniu ich z Radą Rodziców.

