
Regulamin 
uczestnictwa w programie Erasmus+ 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku 
 

 
Udział w projekcie programu Erasmus+ podlega szczególnym przepisom, które określa 
niniejszy regulamin.  
 
Sprawy organizacyjne 
 

1. Rekrutacji uczestników projektu dokonują nauczyciele koordynujący program.  
Ze względu na niewielką liczbę uczniów, którzy mogą uczestniczyć w wyjazdach 
zagranicznych, są one traktowane jako wyraz uznania dla uczniów. 

 
2. Uczestniczyć w programie mogą uczniowie ZSO nr 2, których rodzice lub opiekunowie 

prawni wyrażą pisemną zgodę na przyjęcie u siebie w domu ucznia ze szkoły 
partnerskiej (oświadczenie rodzica). 

 
3. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się 

do mobilności.  
 

4. Wymiana z zagraniczną szkołą zakłada realizację działań związanych z tematem danego 
projektu. 

 
5. Koordynator projektu zobowiązany jest do: 

a) zgromadzenia wymaganej dokumentacji i przekazania jej Dyrektorowi 
Szkoły oraz do Kuratorium; 

b) zapoznania uczestników z założeniami projektu, regulaminem i zasadami 
bezpieczeństwa podczas mobilności; 

 
6. Grupa jest dodatkowo ubezpieczona przez organizatora na czas wyjazdu. 

 
Kryteria naboru uczniów do mobilności na spotkania z partnerami z zagranicy 

 

1. Kryterium wiekowe wynikające z ustaleń pomiędzy szkołami partnerskimi. 

2. Przyjęcie gościa z zagranicy podczas wizyty w Polsce. 

3. Znajomość języka angielskiego. 

4. Wysoka kultura osobista oraz zachowanie co najmniej bardzo dobre. 

5. Wysoka średnia ocen i wysoka frekwencja. Będzie brany pod uwagę semestr 

poprzedzający wyjazd. 

6. Aktywny udział w pracach projektowych przed przyjazdem partnerów zagranicznych. 

7. Przestrzeganie terminów realizacji zadań. 



8. Zaangażowanie uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu w czasie wizyty 

partnerów zagranicznych w szkole. 

9. Brak przeciwskazań medycznych. 

 

Postanowienia ogólne 
 

1. Jeżeli liczba uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników 

mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona lista rezerwowa. 

2. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według 

określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów 

mających takie same szanse. 

3. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie 

wybrany uczeń z listy rezerwowej. 

4. Rodzice i uczniowie nie mają możliwości decydowania o wyborze kraju, do którego 

wyjedzie dziecko. 

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

określonej harmonogramem projektu. 

6. Uczestnicy mobilności zobowiązani są do sporządzenia relacji z wyjazdu. 

7. W czasie wyjazdów grupowych w ramach realizacji projektu Erasmus+ uczestników 

obowiązuje Regulamin Wycieczek ZSO nr 2 w Gdańsku. 

8. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest 

dostarczyć wymagany komplet dokumentów. 

9. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują: 

a. wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele - w czasie podróży i podczas zajęć 
organizowanych przez szkołę goszczącą; 

b. rodzina goszcząca – podczas przebywania z gospodarzami. 
 
10. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego 

wykonywania poleceń. 
 

11. Podczas korzystania z gościny rodzin przyjmujących, uczniowie nie mogą samodzielnie 
opuszczać miejsca zamieszkania; powinni zgłaszać rodzicom goszczącym i opiekunom 
wymiany wszelkie problemy; dostosować się do zasad i wymogów panujących w domu 
gospodarzy. 

 

12. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre 
imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, 
religię czy przekonania.  



 
13. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:  

a. samowolnego oddalania się od grupy 
b. palenia papierosów, spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych                        

w jakiejkolwiek postaci. 
 

14. Kierownik wyjazdu zastrzega sobie prawo do przerwania wyjazdu ucznia, który                    
w rażący sposób narusza Statut Szkoły, w tym spożywa alkohol lub inne używki.                 
W takim wypadku koordynator powiadamia rodziców, wzywa policję oraz informuje 
dyrektora. Rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka z miejsca zakwaterowania na 
swój koszt. 
 

15. W przypadku nagannego zachowania albo oddalenia się od grupy, opiekunowie mają 
prawo poinformować rodziców/prawnych opiekunów, którzy zobowiązani są do 
pokrycia całkowitych kosztów rozmowy telefonicznej. Za kontakty telefoniczne                   
z opiekunem lub w przypadku telefonicznego kontaktowania się z zaginionymi 
uczestnikami, całkowite koszty połączeń telefonicznych ponoszą rodzice/opiekunowie 
prawni. 

 
16. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład dnia. 

 
17. Uczestnicy wymiany mają obowiązek punktualnego stawiania się na wszelkie zbiórki, 

które wynikają z programu wymiany lub z poleceń opiekunów wymiany. 
 
18.  Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż, pieniądze, przedmioty 

wartościowe oraz wyposażenie miejsca, w którym przebywa. 
 
19. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie dokumentów, pieniędzy oraz 

zgubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd. 
 
20. Podczas tej części wyjazdów zagranicznych, które dotyczą pobytu z rodzinami 

goszczącymi, uczniowie mogą realizować program różniący się od programu polskich 
opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod opieką rodziców uczniów 
goszczących lub pracowników szkoły goszczącej. 

 
21. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty 

wynikające z tej rezygnacji tj. zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie 
rezerwacji itp. ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.  

 
22. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły             

i koordynatora projektu. 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności decyzje w sprawie podejmuje 
Dyrektor Szkoły. 
 



2. W przypadkach spornych decyzje podejmuje komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji 
szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela zaangażowanego w wymianę. 
 

3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu, Dyrektora szkoły 
oraz na szkolnej stronie internetowej. 

 
4. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły, 

koordynatora projektu oraz nauczycieli zaangażowanych w projekt. 

5. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn 

zewnętrznych lub od nich niezależnych. 

 


