1. KRYTERIA UDZIAŁU UCZNIÓW W PROJEKCIE:
1. Uczestnik projektu jest uczniem ZS nr 3 (Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen.
bryg. pil. Witolda Urbanowicza lub IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. bryg. pil. Witolda
Urbanowicza).
2. Uczestnik wyraził chęć udziału w projekcie międzynarodowym.
3. Posiada dobrą znajomość języka angielskiego.
4. Jest komunikatywny i otwarty w kontaktach z rówieśnikami
5. Jest kreatywny i posiada dodatkowe umiejętności, zainteresowania, którymi może podzielić się z
rówieśnikami.
6. Uczeń przedłoży pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w projekcie.
2. KRYTERIA UDZIAŁU UCZNIÓW W WYJEŹDZIE ZAGRANICZNYM:
1. O składzie grupy projektowej decydują: koordynator i nauczyciele pracujący w grupie projektowej.
2. O udziale ucznia w zagranicznej wizycie roboczej decyduje:
 zaangażowanie w działania projektowe
 terminowość wykonywania prac
 udział w zajęciach dodatkowych dotyczących projektu
 swobodne posługiwanie się językiem angielskim
 dobre zachowanie
 komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
 wiek ucznia: 14-17 lat
 pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd zagraniczny dziecka w ramach
programu Erasmus Plus i deklaracja przyjęcia gości z zagranicy
W czasie wyjazdu za granicę uczniowie muszą przestrzegać regulamin szkolny zamieszczony w
Statucie Szkoły ze wszystkimi jego konsekwencjami. Przed wyjazdem na wizytę roboczą
koordynator organizuje spotkanie z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu przekazania
niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem uczniów za granicą.
3. ZASADY POBIERANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
OD RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW:
 całkowity koszt udziału ucznia w wyjeździe zagranicznym jest pokrywany ze środków unijnych
 rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są zapewnić wyżywienie lub pokrycie jego kosztów na
czas dotarcia dziecka do/z rodziny goszczącej (pierwszy i ostatni dzień wyjazdu – w przypadku
braku prowiantu od rodziny goszczącej)
 rodzice/prawni opiekunowie mogą dać swoim dzieciom tzw. kieszonkowe na wyjazd zagraniczny
 jeżeli zaistnieje możliwość dodatkowego zwiedzania w czasie wyjazdu (bo uwarunkuje to lub
pozwoli na to połączenie lotnicze, kolejowe lub inne), które nie jest wpisane w cele projektu,
wówczas rodzice zobowiązują się do pokrycia kosztów zwiedzania, tj. biletów wstępu,
ewentualnego zakwaterowania, przejazdów czy wyżywienia (jednak jest to mało
prawdopodobne)
W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia, rodzice/prawni opiekunowie ucznia pokrywają koszty
poniesione przez szkołę na ten wyjazd, np. zwrot za bilety lotnicze, które kupuje się dużo wcześniej.

THE CRITERIA FOR PICKING STUDENTS FOR THE ERASMUS PLUS PROJECT
1. Participants of the project are students of ZS no 3.
1. They want to take part in the international project.
2. They have a good command of English.
3. They are communicative, open-minded while dealing with peers.
4. They are creative, have extra skills, hobbies which thay can share with other peers.
6. They submit a written acceptance of parents/legal guardians for participation in the project.

THE CRITERIA FOR PICKING STUDENTS FOR TRANSNATIONAL MEETINGS
1. A coordinator and teachers involved in the project decide about the target group.
1. Factors which decide who is going to take part in the transnational meeting:
-student’s involvement
-timeliness of assigned tasks
-participation in extra project classes
-active knowledge of English
-good behaviour
-communicative abilities
-age 14-17
-a written acceptance of parents/legal guardians for participation in the transnational
meeting
During the transnational meeting students have to go by the school rulebook placed in School Charter with
all consequences. Before the departure, a meeting with participating students and their parents/ legal
guardians will be organised by the coordinator to provide them with necessary information concerning the
travel and stay abroad.

THE RULES OF CHARGING PARENTS/ LEGAL GUARDIANS
1.The overall cost of student’s participation in the transnational meeting is covered by the European grant.
2. Parents/ legal guardians are obliged to provide their child with packed food/ or money until they reach
the travel destination and back in case a host family does not do it ( the first and last day of the journey).
3.Parents/ legal guardians can provide a child with pocket money.
4.If there is a possibility of additional visiting during the journey ( conditioned by airline, train service)
which is not listed among the project objectives, the parents/ legal guardians are obliged to cover the cost of
visiting, eg: entrance tickets, possible accommodation, transfer or catering.
5.In case of a student’s withdrawal, parents/ legal guardians are obliged to cover the cost done by school eg
tickets bought in advance.

