Regulamin wyjazdów uczniów – na mobilności z projektu Erasmus + The trail of architecture
of the region we live in” „Szlakiem architektury regionu, w którym mieszkam”
1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
a) Dyrekcja szkoły. b) Koordynator projektu.
c) Przedstawiciele zespołu nauczycieli ds. projektu. d) Pedagog szkolny
2. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdu.
3. Chętni uczniowie, w terminie ustalonym przez komisję, zgłaszają swoją kandydaturę na
zatwierdzonym przez komisję druku oraz zgodą obojga rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd
dziecka za granicę. Formularz dostępny będzie w bibliotece i na szkolnej stronie po ogłoszeniu
rekrutacji na konkretny wyjazd.
4. Wymagane dokumenty należy złożyć u koordynatora projektu - pani Moniki Serokin, Anny
Greleckiej
5. Do rekrutacji mogą przystąpić dzieci spełniające następujące wymagania:
a) Są uczniami klas VII- VIII Szkoły Podstawowej nr 5
c) Posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie podstawowym.
d) Nie sprawiają kłopotów wychowawczych, uzyskują co najmniej ocenę bardzo dobrą z
zachowania
e) Angażują się w realizację projektu biorąc udział w działaniach na poziomie szkoły
(przygotowywanie materiałów, prezentacji, filmów, dokumentacja realizacji projektu, itp.).
f) Godnie wypełniają obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i
międzynarodowym.
g) Są komunikatywne, otwarte, umieją radzić sobie w różnych sytuacjach oraz posiadają
umiejętność współpracy w grupie.
h) Cechuje je rzetelność, uczciwość i sumienność podczas realizacji postawionych zadań.

i) Posiadają ważny paszport ( ważność paszportu nie krótsza niż 6 miesięcy po zakończeniu
mobilności) i certyfikat Covid 19 bądź zaświadczenie o planowanym przyjęciu szczepienia
(ostatnia dawka szczepienia musi zostać podana minimum 14 dni przed przylotem ( wyjazd do
Turcji)
6. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać aktualny paszport lub dowód osobisty.
7. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i
koordynatora projektu.
II PROCEDURA KWALIFIKACYJNA
1. Podczas wyboru członków delegacji pod uwagę brane będą następujące kryteria:
a) Wyniki nauczania na świadectwie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (lub I okresu)
średnia max. 6,0 pkt.
ocena zachowania max. 6,0 pkt.
ocena z j. angielskiego max. 6,0 pkt.
b) Krótka rozmowa po angielsku.
c) Na wyjazd zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W
przypadku identycznych wyników, ostatecznego wyboru uczestników dokona się poprzez
losowanie.
e) Podczas wyboru kandydatów na wyjazd brane również będą sugestie partnerów.
2. Lista uczestników wyjazdu ogłaszana będzie przed planowanym terminem wyjazdu. Z
posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia,
imiona i nazwiska oraz
podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd.
3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu, rodzice uczestnika pokrywają koszty poniesione przez
szkołę (np. zmiana rezerwacji biletu lotniczego). W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów
zakwalifikowanych przez Komisję na wyjazd zagraniczny prawo wyjazdu nabywa uczeń z listy
rezerwowej według kolejności.

