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I. Tytuł i cele projektu.

1. Tytuł:

Oryginalny tytuł projektu brzmi: „The Pattern of Longevity; (un)healthy lifestyle

throughout  European  countries”,  co  w  tłumaczeniu  oznacza  „Wzorzec

długowieczności; (nie)zdrowy tryb życia w krajach europejskich”.

2. Cele:

Cel 1. Wzmocnienie świadomości ryzyka dla zdrowia związanego z otyłością i

brakiem aktywności fizycznej.

Cel  2.  Zwiększenie  poziomu aktywności  ruchowej,  która  uległa  zmniejszeniu

wśród młodzieży. 

Cel 3. Poszerzenie wiedzy dotyczącej profilaktyki chorób w oparciu o badane

przypadki.

Cel 4. Nauka efektywnych metod walki ze stresem.

Cel  5.  Zniechęcenie  uczestników  do  pozostawania  przy  swoich  szkodliwych

nawykach.

Cel 6. Zmiana świadomości stylu życia wśród nastolatków. 

II. Zasada dobrowolności udziału w projekcie.

2. Uczniowie zobowiązani są do wywiązywania się z zadań powierzonych im

podczas  projektu  oraz  do  dotrzymywania  terminów związanych  z  zadaniami

projektowymi.



3.  Zaangażowanie  i  wkład  pracy  uczniów  na  rzecz  osiągania  wyznaczonych

celów są integralną częścią projektu.

Uczniowie zgłaszający się do projektu muszą wyrażać chęć rozwijania swoich

umiejętności  językowych  (język  angielski),  informatycznych  oraz  wiedzy  o

krajach  partnerskich  (Włochy,  Czechy).  Uczniowie  ci  muszą  wyrażać

zainteresowanie  zdrowym  trybem  życia  oraz  mieć  świadomość  skutków

zachowań ryzykownych – stosowania używek i niezdrowej diety. 

III. Kryteria wyboru uczniów.

1. Do  projektu  zostanie  przyjętych  16  uczniów  .  Rekrutacja  uczniów  do

projektu przebiegać będzie w następujący sposób:

Etap I  – ogłoszenie naboru do projektu – wrzesień 2017. Informacje o

rozpoczynającym  się  projekcie  trafiają  do  uczniów  poprzez  szkolny

radiowęzeł  oraz  bezpośrednio  od  nauczycieli  koordynatorów.

Zainteresowani  uczniowie  otrzymują  od  koordynatora  projektu

formularze  zgłoszeniowe.  Wypełnione  formularze  dostarczane  są  w

terminie do końca września 2017 do opiekuna projektu.

Etap II  – rozmowy z wybranymi kandydatami – rekrutacja do projektu

przewiduje  rozmowy  w  języku  angielskim  na  temat  zainteresowań

kandydatów  oraz  ich  motywacji  do  udziału  w  projekcie.  Rozmowa  z

kandydatami trwa od ok. 10 minut.

Etap  III  –  ogłoszenie  listy  uczestników  projektu  –  informacja  o

pomyślnym wyniku rekrutacji  trafia bezpośrednio do zainteresowanych

oraz zostaje podana do wiadomości społeczności szkolnej. Powstaje też

lista rezerwowa. 

2. Preferowane cechy kandydata do projektu:

 Warunki do przyjęcia gościa – uczestnika projektu ( samodzielne

miejsce do spania, wyżywienie, transport do szkoły)

 Łatwość nawiązywania kontaktów

 Czynna znajomość języka angielskiego

 Otwartość na inne kultury

 Umiejętność współpracy w grupie

 Tolerancyjność i zdolność do kompromisu

 Wysoka kultura osobista

 Aktywna praca na rzecz projektu



IV. Ustalenie składu grupy projektowej.

Zakwalifikowanie  kandydata  do  projektu  jest  wynikiem  konsultacji

prowadzonych  przez  głównego  koordynatora  z  innymi  nauczycielami

zaangażowanymi w projekt oraz z wychowawcami.

V. Zgoda rodziców na udział w projekcie.

Udział  w  projekcie  wymaga  pisemnej  zgody  rodziców  ucznia.  Odpowiednie

formularze przygotowuje i zbiera koordynator projektu.

VI. Czas i formy realizacji projektu.

1. W miarę  potrzeb  odbywać  się  będą  spotkania  przygotowawcze  przed

kolejnymi etapami projektu. Podczas tych spotkań opracowane zostają

szczegóły  zbliżających  się  wizyt.  Specjalnych  przygotowań  będzie

wymagało spotkanie w Polsce.

2. Uczniowie  będą  wykonywali  zadania  indywidualne  lub  pracować  w

parach , ewentualnie grupach.

3. Podczas trwania projektu uczniowie i nauczyciele mogą komunikować się

za pomocą e – maili oraz dostępnych komunikatorów internetowych.

4.  W  czasie  realizacji  projektu  uczniowie  będą  gościć  uczniów  ze  szkół

partnerskich  u  siebie  w domach.  Jest  to  obowiązkiem uczniów z  listy

głównej. W wyjątkowych sytuacjach jeden uczeń może gościć dwie osoby

lub w roli gospodarza może wystąpić uczeń z listy rezerwowej.

Rodzice,  którzy  przyjmują  ucznia  z  zagranicy  zobowiązani  są  do

zapewnienia  mu  samodzielnego  miejsca  do  spania,  wyżywienia  oraz

transportu do/ze szkoły. Pobyt u rodzin ma dać gościom zagranicznym

okazję  do  poznania  polskich  zwyczajów  życia  codziennego,  tradycji

kulinarnych i wartości.

VII. Zasady udziału uczniów w wyjazdach zagranicznych.

1. Skład  grup  wyjeżdżających  ogłaszany  jest  na  minimum  miesiąc  przed

terminem spotkania.  Uczniowie  mają  obowiązek posiadania  paszportu

lub  dowodu  osobistego  oraz  pisemną  zgodę  rodziców  lub  prawnych

opiekunów na wyjazd zagraniczny.  Na każdą z  wizyt  przewidziana jest



grupa  8  uczniów  (w  roku  szkolnym  2017/18  do  Włoch  i  2018/19  do

Czech).

2. Podczas  trwania  wyjazdu  uczniowie  zobligowani  są  do  punktualności,

dyscypliny i wysokiej kultury osobistej. Muszą mieć oni świadomość, że

reprezentują oni naszą szkołę, miasto i Polskę. 

3. Uczniowie biorący udział w  wyjeździe są zobligowani do nadrobienia

zaległości przedmiotowych zaraz po powrocie.
4. W  przypadku  rezygnacji  z  wyjazdu  bez  podania  istotnej  przyczyny

rodzice/opiekunowie  prawni  pokrywają  koszty  związane  z  wydatkami

poniesionymi przez szkołę na ten wyjazd.

VIII. Aspekt finansowy projektu.

1. Podstawowe  źródło  dofinansowania  działań  projektowych  to  Komisja

Europejska.  Grant  przekazany  przez  Agencję  Narodową wynosi  łącznie

20660  EUR.  Wszystkie  formy  finansowania  reguluje  UMOWA

FINANSOWA  dla:  Projektu  Programu  ERASMUS+.  NR  UMOWY 2017-1-

CZ01-KA219-035449_2.

2. Dodatkowe źródła dofinansowania mogą zapewnić rodzice lub sponsorzy,

jeśli  zajdzie  taka  potrzeba.  Środki  te  przeznaczone  będą  na  te

przedsięwzięcia realizowane podczas wizyty  partnerów w Polsce, które

nie są wpisane w cele projektu.

3. Rodzice  lub  prawni  opiekunowie  zobowiązani  są  do  zapewnienia

wyżywienia  lub  pokrycia  kosztów  prowiantu  na  czas  podróży  dziecka

między domem rodzinnym a domem rodziny goszczącej (pierwszy dzień

wyjazdu  i  ostatni  dzień  wyjazdu  -  w  przypadku  braku  prowiantu  od

rodziny goszczącej).

4. Rodzice lub prawni opiekunowie mogą dać swoim dzieciom dodatkowe

fundusze na wyjazd zagraniczny.

X. Data obowiązywania.
Projekt „The Pattern of Longevity; (un)healthy lifestyle throughout European
countries” realizowany jest od 1.09.2017 do 31.08.2019 r.



XI. Skreślenie z listy uczestników projektu
Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów
naruszających jedno lub więcej postanowień niniejszego regulaminu.

XII. Postanowienia końcowe.
1. Koordynator,  w  porozumieniu  z  dyrektorem  szkoły,  zastrzega  sobie

prawo  zmiany  postanowień  niniejszego  regulaminu  w  przypadku
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

2. W  przypadkach  spornych,  nieuregulowanych  postanowieniami
niniejszego  regulaminu,  a  dotyczących  udziału  w  projekcie,  decyzję
podejmie komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora
i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.


