
REGULAMIN

Określający kryteria wyboru i zasady rekrutacji uczestników na wyjazdy zagraniczne w ramach

projektu Erasmus + „Educating for Democracy”

Przewidziane wyjazdy:

● Włochy – marzec 2023

● Turcja – wrzesień 2023

I. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

1. Koordynator projektu -  Aleksandra Szymczak

2. Dyrekcja szkoły

3. Przedstawiciele zespołu nauczycieli ds. projektu (Aleksandra Szymczak, Honorata

Kurczaba,  Marzena Bendkowska, Grzegorz Kaszewski)

4. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do

wyjazdu.

Wybór grupy uczniów

II. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci spełniające następujące wymagania:

1. Są uczniami klas VI- VIII Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie

Wielkopolskim.

* w roku szkolnym 2022/2023 w mobilności wezmą udział wyłącznie uczniowie klas

ósmych.

2. Posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie

podstawowym. W celu wyłonienia uczniów, którzy wezmą udział w wyjeździe do

Włoch i Turcji, zostanie przeprowadzony test sprawdzający znajomość języka

angielskiego. Wyniki testu zostaną przeliczone na punkty (0-6), według skali

procentowej obowiązującej w szkole.

3. Nie sprawiają problemów wychowawczych. Mają zachowanie co najmniej bardzo

dobre za I okres roku szkolnego 2022/2023. Ocena z zachowania zostanie przeliczona

na punkty. Za zachowanie bardzo dobre uczniowie otrzymają 4 punkty, natomiast za

zachowanie wzorowe - 6 punktów.



4. Biorą aktywny udział w realizacji zadań projektowych tj. w zajęciach dodatkowych

organizowanych przez nauczycieli zespołu ds. projektu „ Educating for Democracy”

(uczestniczą w konkursach dotyczących projektu Erasmus +, piszą relacje z zadań
projektowych na stronę szkoły, pomagają przy przygotowaniu gazetek informacyjnych

“Erasmus corner” , przygotowują prezentacje w programie Powerpoint w języku

angielskim na temat szkoły, miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Polski oraz wykonują
inne polecenia nauczycieli wynikające z aktualnych potrzeb dotyczących realizacji

projektu). Aktywność w tej kategorii jest punktowana od 0 do 6.

5. W przypadku kiedy kilkoro uczniów będzie miało tą samą ilość punktów

przeprowadzony zostanie dodatkowy test językowy.

III. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać:

1. Aktualny paszport (do Turcji !!!) lub dowód osobisty – ważny przez minimum pół roku

2. Zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd zagraniczny

3. Kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

IV. Wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Szkoły lub u koordynatora

projektu w wyznaczonym terminie.

V. Organizowanie i przebieg wyjazdu reguluje obowiązująca w szkole procedura

Organizacji wycieczek szkolnych, biwaków, obozów, rajdów rowerowych i pieszych.

VI. Uczniowie w ramach projektu mają prawo do jednokrotnego wyjazdu zagranicznego

w ramach danego projektu (ponowny udział w wyjeździe jest możliwy jedynie w

przypadku, gdy na kolejny wyjazd nie zgłosi się wystarczająca ilość chętnych).


