
Regulamin projektu

§ 1 Przepisy ogólne

1. Niniejszy zbiór zasad ustanawiających kryteria rekrutacji i uczestnictwa w programie 
Erasmus + „Las 3.0 - Nasze Dziedzictwo” Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Głównym koordynatorem projektu jest  Hohenstaufen-Gymnasium w Kaiserslautern. 
Projekt realizowany jest w okresie od 09/01/2018 do 08/31/2020.

3. W ramach projektu zorganizowane zostaną dwie wycieczki do szkół partnerskich (Niemcy i
Słowacja). Pierwsze spotkanie odbędzie się w Polsce.

 4. Organizator pokrywa koszty podróży i utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie, program
kulturalny, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, koszty wypadków i kosztów leczenia).

§ 2 Cel i tematy projektu

1. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości znaczenia dziedzictwa naturalnego
krajów europejskich i Europy jako całości.

2. Tematy projektu:
- Energia i zasoby
- Dziedzictwo kulturowe
- Problemy ekologiczne i środowiskowe współczesności

§ 3 Rekrutacja

1. Rekrutacja jest dobrowolna i otwarta.  Rekrutacja przebiega w dwóch etapach:
w październiku 2018- do udziału w projekcie do grudnia 2019
w grudniu 2019- do udziału w projekcie do sierpnia 2020

2. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sycowie mogą ubiegać się o udział w projekcie.
 
3. Wszyscy zainteresowani uczniowie przedłożą następujące dokumenty:
- wniosek o kandydaturę 
- zgoda rodziców (po zakwalifikowaniu do projektu)

Dokumenty należy dostarczyć do koordynatora projektu mgr Małgorzaty Herbeć.

4. Utworzony komitet rekrutacyjny składa się z kierownictwa szkoły, koordynatora projektu, 
nauczycieli języków obcych (język angielski) i kadry nauczycielskiej. W oparciu o 
kwestionariusze kandydatów i kandydatów oraz analizę ich zapisów szkolnych, 4 uczniów 
wybranych do indywidualnych spotkań zostanie 14-17 uczniów. O kwalifikacji zdecyduje 
liczba przyznanych punktów. 

5. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane z powodu braku miejsca, mogą zostać 
umieszczone na liście rezerwowej.



6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest pisemna zgoda rodzica. Koordynator projektu 
dostarczy odpowiednie formularze. Uczniowie biorący udział w projekcie muszą posiadać 
dowód osobisty lub paszport oraz europejską kartę ubezpieczenia.

7. Przed wyjazdem do kraju partnerskiego zostanie zorganizowane spotkanie biorącymi udział
w z podaniem szczegółów podróży (plan wizyty, program itp.).

9. Jeśli zakwalifikowany uczeń nie może wziąć udziału, kolejny uczestnik zostanie wybrany z
listy rezerwowej.

10. W przypadku ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, koszty wynikające z jego 
anulowania (zmiana biletu / biletu, anulowanie rezerwacji, itp.) zostaną pokryte przez 
opiekuna prawnego ucznia / ucznia. Nie dotyczy to sytuacji nieprzewidywalnych (choroba, 
pobyt w szpitalu).

11. Kryteria wyboru:
- kultura osobista na dobrym poziomie,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacji,
- aktywny udział w projektach, życiu szkolnym, nauczaniu itp.

12. Pełna lista uczestników / uczestników zostanie opublikowana w arkuszu informacyjnym 
ERASMUS + na stronie szkoły

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany wytycznych i warunków realizacji projektu oraz 
innych dokumentów.

2. W trakcie trwania projektu możliwe są nabory dodatkowe/ uzupełniające


	Regulamin projektu

