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Regulamin dla uczniów uczestniczących  
w projekcie Erasmus + w latach 2022 - 2023 

w Liceum Ogólnokształcącym w Tychowie 

 

Wymiana zagraniczna uczniów jest specyficzną formą wycieczki szkolnej i podlega 

szczególnym przepisom. Rozwija kompetencje kluczowe i wspiera realizację podstawy 

programowej w zakresie języków obcych, historii, geografii oraz wiedzy  

o społeczeństwie. 
 
I. Informacje ogólne 
 
 
1. Wymiana odbywa się na podstawie porozumienia między szkołami partnerskimi z Polski 

i Turcji. 

2. Szkoły, pomiędzy którymi odbywa się wymiana, nazywane są szkołami partnerskimi, uczniowie 

partnerami wymiany, a nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami – opiekunami mobilności. 

3. W  mobilności uczestniczy dziesięciu uczniów i dwoje nauczycieli. 
 
4. Opiekunami grupy są nauczyciele koordynujący pracę w projekcie. 

5. Termin, czas trwania mobilności i program uzgadniają miedzy sobą szkoły partnerskie. 

Informacje te zostają podane do publicznej wiadomości odpowiednio wcześniej. 

6. Uczniowie otrzymują każdorazowo program mobilności przygotowany przez polskich lub 

zagranicznych opiekunów. 

 

II. Organizacja grupy uczniów biorących udział w projekcie 
 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w mobilności jest w kolejności: 
 
- zainteresowanie ucznia związane z tematyką projektu: (dobrowolnie przystępuje do projektu  

i potwierdza to podpisem na deklaracji), 
 
- wyjaśnienie dlaczego chce wziąć w udział w projekcie, 

- udział w działaniach okołoprojektowych (lekcje online, warsztaty z CEN Koszalin, udział  

w wydarzeniu międzykulturowym - wyjazd do Białego Boru, prezentacja kraju w mini projekcie 

Eurointernat) 
 
- zaangażowanie na szczeblu szkolnym i lokalnym oraz terminowe wykonywanie zadań, 
 
- współpraca z przydzielonym zespołem oraz nauczycielami koordynującymi projekt, 
 
- umiejętności językowe pozwalające na prawidłową realizację projektu* 
 
- odpowiednia postawa ucznia potwierdzona oceną z zachowania i opinią wychowawcy, 

- kreatywność, 

- znajomość narzędzi informacyjno -technologicznych. 
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2. Kwalifikacji grupy dokonują opiekunowie wymiany, w tym dyrektor szkoły. 
 
3. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych następuje poprzez poinformowanie 

zainteresowanych na stronie szkoły. 

4. Z przyczyn losowych dopuszcza się możliwość wycofania ucznia z mobilności. Uczeń 

nowoprzyjęty do grupy to ten widniejący jako pierwszy na liście rezerwowej. 

 

* Przez umiejętności językowe pozwalające na prawidłową realizację projektu rozumie się poziom 

A2+/ B1+. Potwierdza go nauczyciel uczący danego kandydata do mobilności. W przypadku dużej 

liczby chętnych, uczniowie zdają test, którego wynik jest jednym z decydujących czynników 

selekcyjnych. 

 

III. Obowiązki uczestników wymiany 

międzynarodowej  

1. Uczniowie zobowiązani są do: 
 
- ścisłej współpracy z nauczycielami pełniącymi funkcję opiekunów wycieczki,  
- godnego reprezentowania kraju, regionu i szkoły, 
 
- kulturalnego zachowywania się, 
 
- przestrzegania zasad BHP, zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, 
 
- zachowania czystości i porządku w środkach lokomocji, w miejscu zakwaterowania oraz 

we wszystkich zwiedzanych obiektach, 

- przestrzegania przyjętych norm współżycia społecznego w tym zapoznania się  

z obyczajami i kulturą odwiedzanego kraju, 

- dostosowania się do norm i zasad obowiązujących w kraju partnera mobilności, 
 
- przestrzegania ustalonych godzin ciszy nocnej i wewnętrznych regulaminów miejsc noclegowych 
 
- zgłaszania opiekunom przypadków złego samopoczucia, konieczności przyjmowania 

leków, problemów związanych ze stanem zdrowia oraz wszelkich zdarzeń, które zagrażają 

bezpieczeństwu grupy, 

- pilnowania bagażu, wartościowych przedmiotów i pieniędzy, 
 
- założenia konta bankowego w polskiej walucie najpóźniej na 6 tygodni przed planowanym 
 

wyjazdem i przekazanie informacji o jego numerze na stosownym druku 
 

2. Każdego ucznia obowiązuje punktualność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność za siebie 
 

i  grupę, niezależnie od zasad kulturowych danego kraju, w zgodzie ze Statutem Szkoły LO  

w Tychowie. 
 
3. Od każdego uczestnika mobilności oczekuje się zaangażowania we wszelkie działania oraz 

aktywności związanej z realizacją projektu. 

4. Uczniowie nie mogą: 
 

- samowolnie opuszczać tymczasowego miejsca zamieszkania (domu partnera wymiany, hotelu), 
 
- oddalać się od grupy w trakcie zwiedzania lub przemieszczania się pomiędzy obiektami. 
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-  spożywać alkoholu, napojów energetyzujących, palić papierosów oraz zażywać środków 

odurzających. 

 

IV. Obowiązki rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika wymiany 
 
 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów zakwalifikowanych do mobilności wyrażają zgodę na 

to, aby dziecko mieszkało w określonych warunkach zaproponowanych przez szkołę partnerską 
 

danego kraju. Przez określone warunki należy rozumieć szkolny internat, hostel lub hotel  

i akceptują fakt, że dziecko poza wspólnymi, zorganizowanymi zajęciami będzie przebywało 

pod opieką rodziców ucznia z innego kraju (czas popołudniowy, dodatkowe wycieczki, atrakcje 

organizowane przez rodziców we własnym zakresie, ewentualnie nocleg). Jeśli szkoła 

partnerska zdecyduje się na organizację zakwaterowania w domu uczniów podczas całej 

mobilności, młodzież z naszej szkoły oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni, dowiedzą się  

o tym fakcie w momencie rozpoczęcia rundy selekcyjnej naboru do danej wymiany 

międzynarodowej.  

 

2. Rodzice uczniów zakwalifikowanych do mobilności zobowiązują się do: 
 

- zapewnienia telefonicznego kontaktu dziecka z rodzicem oraz opiekunem wymiany, 
 
- wyposażenia dziecka w kartę ubezpieczeniową z NFZ oraz paszport lub dowód osobisty, 
 

- odpowiedzialności finansowej za szkody materialne spowodowane przez dziecko a wynikające  

z nieprzestrzegania regulaminu wymiany, 
 
- przywiezienia dziecka na miejsce zbiórki i osobistego odbioru dziecka w miejscu zakończenia 

mobilności. 

- wypełnienia karty informacyjnej na temat dziecka zawierającej informacje o stanie zdrowia, 

dane kontaktowe do rodziców lub prawnych opiekunów oraz potwierdzenie zapoznania się  

z niniejszym regulaminem, 
 
- współpracy z zespołem projektowym w celu efektywnej promocji, realizacji projektu oraz 

upowszechniania jego rezultatów. 

 

3. Rodzice wyrażają jednocześnie zgodę na: 
 

- korzystanie przez dziecko ze środków komunikacji miejskiej, 
 
- leczenie ambulatoryjne lub hospitalizację dziecka w razie choroby lub nagłego wypadku. 
 
 

V. Udział w wymianie międzynarodowej zwalnia ucznia z przygotowania się do lekcji przez trzy 

kolejne dni następujące po zakończeniu danego etapu projektu (w celu nadrobienia zaległości, 
uzupełnienia materiału). 

 

 

 

 

 


