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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU  

PT. „Z ziemi polskiej do włoskiej” o numerze 2021-1-PMU-4363  

w ramach programu finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 
§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zakres warunków rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod 

nazwą „Z ziemi polskiej do włoskiej” finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. 

2. Beneficjentem Projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  

w Wieluniu z siedzibą przy ul. Nadodrzańskiej 4, 98-300 Wieluń zwany dalej 

Organizacją wysyłającą. 

3. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Organizacji wysyłającej. 

4. Projekt jest realizowany w okresie 01.03.2023 r. do 30.06.2023 r., a mobilność 

edukacyjna – 15.04.2023 r. – 28.04.2023 r. 

5. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganiem spraw nieuregulowanych w niniejszym 

Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Szkoły, który ponosi odpowiedzialność 

za właściwą realizację Projektu. 

6. Dyrektor szkoły może zlecić wykonywanie poszczególnych czynności Koordynatorowi 

projektu. 

 

§2 

Uczestnictwo w projekcie 

 

1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Organizacji wysyłającej w roku szkolnym 

2022/2023. Projekt adresowany jest do: 20 uczniów. 

2. Proces rekrutacyjny do udziału w projekcie, obejmujący zagraniczne mobilności 

edukacyjne oraz elementy przygotowania i działania następcze, wyłoni uczestników,     

o których mowa w pkt. 1, którzy realizować będą mobilność edukacyjną w 2023 r. we 

Włoszech. 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
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4. W ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” uczestnik (uczeń) może 

wziąć udział tylko w jednej ponadnarodowej mobilności. Dotyczy to również 

mobilności odbytych w szkole podstawowej. 

5. Szczegółowe zasady odbywania mobilności edukacyjnej zostaną zawarte w umowie 

pomiędzy Uczestnikiem mobilności a Szkołą. 

 

§3 

Zasady i harmonogram rekrutacji dla uczestników 

 

1. Rekrutacja do projektu przebiegać będzie zgodnie z założeniami, z uwzględnieniem 

zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Proces rekrutacji 

niedyskryminujący ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność czy status 

społeczny. 

2. Za rekrutację i kwalifikację Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna 

w składzie zgodnie z zarządzeniem nr 3.03.2023 z dnia 01.03.2023 r. 

3. Harmonogram rekrutacji grupy: 

 

Od 01.03.2023 r. Akcja informacyjna: 

- spotkanie z uczniami i rodzicami  

- informacja na stronach internetowych szkoły, 

Facebook, w dzienniku elektronicznym Librus 

Synergia. 

16.03.2023 r.- 21.03.2023 r. - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 

22 - 23.03.2023 r. - rozmowa kwalifikacyjna 

24.03.2023 r. - rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego 

25 - 27.03.2023 r. - procedura odwoławcza 

31.03.2023 r. - ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji dla 

przedsięwzięcia. 

 

 

§4 

Kryteria rekrutacji uczestników 

 

1. Podstawą kwalifikowania osób do realizacji mobilności edukacyjnej w ramach projektu 

będzie spełnienie następujących warunków: 

1) przynależność do określonej grupy docelowej, opisanej w § 2; 

2) złożenie poprawnie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej. 

2. Uczeń zgłaszając swoją kandydaturę na wyjazd na zagraniczną mobilność edukacyjną 

powinien złożyć w biurze projektu formularz zgłoszeniowy zgodny ze wzorem 

dostępnym w dzienniku elektronicznym Librus Synergia oraz na stronie internetowej 
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Organizacji wysyłającej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz 

z niezbędnymi załącznikami. Formularz należy złożyć w formie pisemnej. 

3. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów 

formalnych i merytorycznych. 

4. Podstawą kwalifikacji ucznia (kryteria formalne) jest: 

1) pozytywna opinia wychowawcy oraz pedagoga szkolnego, 

2) oświadczenie o braku przeciwwskazań do wyjazdu, 

3) zgoda rodziców na wyjazd ucznia, 

4) u osób np. objętych opieką kuratora; opinia kuratora, pomocy społecznej o braku 

przeciwwskazań do wyjazdu, o zasadności zakwalifikowania takich osób, 

5) poprawnie wypełnione i złożone wymagane dokumenty. 

5. Podstawą kwalifikacji ucznia (kryteria merytoryczne) jest suma punktów otrzymanych 

za: 

1) ocenę zachowania w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023; 

2) średnią ocen z przedmiotów w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023; 

3) ocenę z języka angielskiego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023; 

4) frekwencję w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023; 

5) rozmowę kwalifikacyjną 

zgodnie z punktacją opisaną w pkt. 6. 

6. Zasady punktacji przy rekrutacji: 

1) Ocena zachowania w klasyfikacji półrocznej: 

a) poprawna- 2 pkt.,  

b) dobra – 3 pkt.,  

c) bardzo dobra – 4 pkt.,  

d) wzorowa – 5 pkt. 

2) Średnia ocen w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023: 

a) 2,0-2,99 – 2 pkt.;  

b) 3,0-3,59 – 4 pkt.;  

c) 3,6-4,09 – 6 pkt.; 

d) 4,1-4,74 – 8 pkt; 

e) 4,75 i wyżej – 10 pkt. 

3) Ocena z języka angielskiego w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023: 

a) dopuszczający – 2 pkt.;  

b) dopuszczający + - 3 pkt.;  

c) dostateczny – 4 pkt.;  

d) dostateczny + - 5 pkt.; 

e) dobry- 6 pkt.;  

f) dobry+ - 7 pkt.; 

g) bardzo dobry- 8 pkt.;  

h) bardzo dobry + - 9 pkt.; 
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i) celujący – 10 pkt. 

4) Frekwencja w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/2023: 

a) 70-80,99% - 2 pkt; 

b) 81-84,99% - 4 pkt.; 

c) 85-89,99% - 6 pkt.; 

d) 90-94,99% - 8 pkt.; 

e) 95-100% - 10 pkt. 

5) Rozmowa kwalifikacyjna – punktacja przyznawana przez Komisję rekrutacyjną 

w skali 1-15 pkt. z uwzględnieniem poniżej opisanych elementów: 

a) List motywacyjny ucznia złożony do komisji rekrutacyjnej, 

b) Inicjatywa, kreatywność, udział w szkolnych i pozaszkolnych wydarzeniach, 

olimpiadach, konkursach, udział w imprezach promujących szkołę. 

c) Sprawdzenie znajomości słownictwa i zagadnień związanych z ekologią. 

7. Uczniowie z najwyższą liczbą punktów (max 50) zostaną zakwalifikowani do projektu.  

8. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów do udziału w projekcie 

zakwalifikuje się uczeń, który uzyska większą ilość punktów z poszczególnych 

kryteriów, branych pod uwagę w następującej kolejności: kryterium 5,2,3,1,4 – 

wskazane w pkt. 6.  

 

§5 

Rekrutacja 

 

1. Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję Rekrutacyjną na 

podstawie weryfikacji dokumentacji, w tym formularzy rekrutacyjnych. 

2. Uczestnik będzie miał prawo do rezygnacji z uczestniczenia w projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy rezygnacja została zgłoszona do 

Dyrektora na piśmie w terminie do 3 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji, tj. 

ogłoszenia jej rezultatów. 

3. W przypadku zakwalifikowania się do projektu zakładanej liczby uczestników, zostaną 

utworzone listy: podstawowa i rezerwowa.  

4. Zakwalifikowany Kandydat ma obowiązek niezwłocznie poinformować Komisję  

o braku możliwości wzięcia udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika  

z listy podstawowej na jego miejsce wpisana zostanie osoba z listy rezerwowej, według 

kolejności na liście. Za powstałe w wyniku zbyt późnego poinformowania Komisji 

o rezygnacji koszty, odpowiada uczeń (rodzice/opiekunowie prawni). 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, zdarzenia losowego lub nagannego zachowania 

uczeń zostaje skreślony z listy, a prawo do tego wyjazdu uzyskuje kolejny uczeń z listy 

rezerwowej.  

 

§ 6 
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Odwołania 

 

1. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły. Odwołanie powinno 

zostać złożone w formie pisemnej zgodnie z właściwym harmonogramem wskazanym 

w § 3 pkt 3. lub 4. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor po zasięgnięciu opinii 

u wychowawców w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych 

z prawdą. 

2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje 

koordynator projektu z ramienia organizacji wysyłającej. 

3. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie bez podania przyczyny. Aktualna 

wersja Regulaminu podlega publikacji na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku 

Librus Synergia. 

4. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Wieluniu 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

do udziału w projekcie pt.  

„Z ziemi polskiej do włoskiej” 

 

A) DANE OSOBOWE KANDYDTA (wypełnia uczeń) 

Imię i nazwisko kandydata:  

Data i miejsce urodzenia:  

PESEL:  

Adres zamieszkania:  

Seria i nr dowodu osobistego lub paszportu:  

Nr telefonu kandydata:  

E-mail kandydata:  

Imię i nazwisko opiekuna 
prawnego/rodzica (A): 

 

Imię i nazwisko opiekuna 
prawnego/rodzica (B): 

 

Numer telefonu komórkowego opiekuna 
prawnego/rodzica (A): 

 

Numer telefonu komórkowego opiekuna 
prawnego/rodzica (B): 

 

Adres e-mail opiekuna prawnego/rodzica 
(A): 
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Adres e-mail opiekuna prawnego/rodzica 
(B): 

 

B) KRYTERIA 

Klasa  

Kierunek kształcenia (profil)  

Ocena  zachowania uzyskana w pierwszym 

półroczu roku szkolnego 2022/2023  
 

Średnia z przedmiotów uzyskana  
w pierwszym półroczu roku szkolnego 

2022/2023 
 

Znajomość języka angielskiego – ocena  
z języka angielskiego w pierwszym półroczu 

roku szkolnego 2022/2023 

 

Frekwencja w zajęciach w pierwszym 

półroczu roku szkolnego 2022/2023 
 

Rozmowa kwalifikacyjna, zaangażowanie 
ucznia w działalność na rzecz szkoły oraz 
inne osiągnięcia (na podstawie listu 
motywacyjnego oraz akt ucznia) 

 

 
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, że: 

a) Administratorem moich danych osobowych jest I Liceum ogólnokształcące im. 

Tadeusza Kościuszki w Wieluniu z siedzibą przy ul. Nadodrzańskiej 4, 98-300 Wieluń, 

dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wieluński z siedzibą przy Placu 

Kazimierza Wielkiego 2, 98 - 300 Wieluń. 

b) I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki zapewnia kontakt w sprawie 

ochrony danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej 
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sekretariat@1.lowielun.eu lub drogą pocztową pod adresem administratora danych 

osobowych.  

c) Moje dane osobowe zostaną przekazane do systemów IT Komisji Europejskiej oraz 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 142A, 02-305 

Warszawa w związku z realizacją projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i będą przechowywane 

w okresach przewidzianych w przepisach dotyczących realizacji ww. projektu. 

d) Przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

W celu realizacji tych praw należy się korzystać z kontaktu, o którym mowa w pkt b). 

e) Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

f) Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 

c). 

g) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania 

zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

 

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, 

niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół, 

w celu umożliwienia mi uczestniczenia w ww. projekcie. 

 

Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku (materiały fotograficzne, 

nagrania audio-wizualne) w celach promocji szkoły oraz ww. projektu, który może zostać 

utrwalony w związku z realizacją ww. projektu. 

 

 
 
 

…………………….. 

 
 
 

…………………….. 

 
 
 

…………………….. 

 
 
 

…………………….. 

Miejscowość, Data Podpis ucznia 
Podpis rodzica/ 

opiekuna prawnego 

Podpis rodzica/ 
opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

 

ZOBOWIĄZANIE DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU REKRUTACJI 

I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Ja niżej podpisany (a) ___________________________________________
1

, uczeń 

/uczennica klasy ___ oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z regulaminem rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna/podopiecznego w ww. projekcie. 

 

 

………………………………………. (data, podpis kandydata) 

 

 

………………………………………. (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

………………………………………. (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

                                                           
1
 Imię i nazwisko Kandydatki/Kandydata 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu 

 

OPINIA WYCHOWAWCY NAUCZYCIELA, JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ 

PEDAGOGA SZKOLNEGO 

 

Kandydat został oceniony pozytywnie i zasługuje na pozytywną opinię co do możliwości 

udziału w projekcie pt. „Z ziemi polskiej do włoskiej” 

 

 TAK / NIE
2
 TAK / NIE

3
 TAK / NIE

4
 

 

 

 ……………………….. ……………………….. ……………………….. 

 Wychowawcy Nauczyciela języka angielskiego Szkolny Pedagog 

 

  

                                                           
2
 Właściwe zakreślić 

3
 Właściwe zakreślić 

4
 Właściwe zakreślić 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu  

 

__________________________/_____                                                            Wieluń, dnia ________2023 r. 

         (imię, nazwisko, klasa) 

________________________________ 

          (adres do korespondencji) 

________________________________ 

 

________________________________ 

                 (kom., e-mail) 

  

             

       LIST MOTYWACYJNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
                                                                                    /podpis/ 
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Załącznik nr 5A do Regulaminu  
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

(dla uczniów niepełnoletnich) 

 Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w postaci 

imienia, nazwiska i nr telefonu oraz imienia, nazwiska i nr telefonu opiekuna/rodzica 

…………………………………………………………….…………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka, nr telefonu) 

 

……….…………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko rodzica,/prawnego opiekuna nr telefonu) 

przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, ul. Nadodrzańska 4,  

98-300 Wieluń w celach związanych z organizacją i wyjazdem w ramach programu POWER Włochy 

Lecce organizowanego w dniach: 15.04.20223 r. – 28.04. 2023 r. 

                                                                                                           ……………………………………. 

(data, czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

Klauzula informacyjne 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, 

że: 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  

w Wieluniu, ul. Nadodrzańska 4, 98-300 Wieluń; 

Inspektorem ochrony danych w I Liceum Ogólnokształcącym i. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu jest Sławomir Mazur,  

e-mail: slawomir.mazur@1.lowielun.eu; 

Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu 

w celach związanych z organizacją wycieczki na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu. 

Podane przez Panią/Pana dane będą przekazane organizatorom i opiekunom wyjazdu mobilności edukacyjnej Włochy Lecce 

oraz partnerom włoskim. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

tel.: 22 860 70 86 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie oznacza brak możliwości brania udziału Pani/Pana 

dziecka w wycieczce. 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej 
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Załącznik nr 5B do Regulaminu  
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
(dla uczniów pełnoletnich) 

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu 

oraz imienia, nazwiska i nr telefonu rodzica/prawnego opiekuna 

…………………………………………………………….…………………………………… 
(imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, nr telefonu) 

 

…………………………………………………………….…………………………………… 
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna, nr telefonu) 

przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, ul. Nadodrzańska 4,  

98-300 Wieluń w celach związanych z organizacją i wyjazdem w ramach programu POWER Włochy 

Lecce organizowanego w dniach: 15.04.2023 r. – 28.04.2023 r.  

                                                                                                  …………………………………. 

(czytelny podpis ucznia pełnoletniego) 

 

Klauzula informacyjne 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, 

że: 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  

w Wieluniu, ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń; 

Inspektorem ochrony danych w I Liceum Ogólnokształcącym i. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu jest Sławomir Mazur,  

e-mail: slawomir.mazur@1.lowielun.eu; 

Podane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu 

w celach związanych z organizacją wycieczki na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu. 

Podane przez Panią/Pana dane będą przekazane organizatorom i opiekunom wyjazdu mobilności edukacyjnej Włochy Lecce 

oraz partnerom włoskim. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

tel.: 22 860 70 86 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie oznacza brak możliwości brania udziału Pani/Pana 

dziecka w wycieczce. 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej 

             

* niepotrzebne skreślić 

…………………………….… 
(data, czytelny podpis ucznia pełnoletniego) 

  



 
 

Projekt pt. „Z ziemi polskiej do włoskiej” 2021-1-PMU-4363 
 

Strona 14 z 15 

Załącznik nr 6 do regulaminu 

SZKOLNY REGULAMIN  

MOBILNOŚCI EDUKACYJNEJ 
Postanowienia wstępne 

1. Regulamin dotyczy zarówno  uczniów niepełnoletnich, jak i pełnoletnich. 

2. Wyjazdy zagraniczne traktowane są jako zajęcia objęte programem szkoły, 

realizowane w szkole oraz poza terenem szkoły i w związku z tym uczniowie 

zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zgodnego z regulaminem szkoły i 

ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w czasie całego pobytu na wyjeździe. 

Naruszenie zasad regulaminu spowoduje wyciągnięcie surowych konsekwencji 

wynikających z postanowień regulaminu i Statutu Szkoły. 

 

Obowiązki uczestników projektu i zasady postępowania w czasie podróży i podczas 

pobytu za granicą 

 

1. Uczestnicy wyjazdów zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zarówno w czasie 

odbywania zajęć, jak i w czasie wolnym od zajęć. 

2. Każdy uczeń musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. 

3. Uczestnicy wyjazdów zagranicznych zobowiązani są do: 

- punktualności i zdyscyplinowania, do respektowania poleceń opiekunów mobilności  

  i utrzymywania z nimi stałego kontaktu według wyznaczonych zasad;       

- dołożenia wszelkich starań do realizacji w całości programu mobilności; 

- ścisłego przestrzegania regulaminu mobilności pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa  

w Projekcie; 

- uczestnictwa w imprezach kulturalnych i wycieczkach organizowanych podczas  

mobilności; 

- uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i zajęciach organizowanych w czasie wolnym  

  przez pilota/opiekunów młodzieży ze strony szkoły; 

- dbałości o bezpieczeństwo własne i innych; 

- informowania na bieżąco nauczycieli/opiekunów przebywających z uczniami na wyjeździe 

  o wszelkich nieprawidłowościach, problemach mających wpływ na bezpieczeństwo własne  

  i innych uczestników mobilności; 

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie podróży oraz zajęcia miejsca  wyznaczonego  

   w autokarze przez opiekuna; 

- dbałości o ład i porządek w autokarze i  na terenie miejsca pobytu; 

- dbałości o własne życie, zdrowie, higienę i schludny wygląd; 

- dostosowania się do programu dnia, godzin wycieczek, posiłków, pobudki i ciszy nocnej; 

- nieoddalania się z miejsca postoju autokaru, miejsca zakwaterowania i podczas wycieczek 

  bez  zgody opiekunów; 

- przestrzegania zakazu palenia papierosów/e-papierosów, picia alkoholu, zażywania 

narkotyków oraz innych środków odurzających; 

- przestrzegania ogólnie przyjętych form kulturalnego zachowania, uprzejmego i życzliwego 

zachowania wobec opiekunów i rówieśników, w tym dbałości o język wypowiedzi  

i nieużywania wulgarnych słów; 
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- przeciwstawiania się nagannym zachowaniom kolegów i koleżanek oraz wszelkim 

przejawom agresji;  

4. Wszelkie wyjścia mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem opiekunów  i opiekunów ze 

strony szkoły. (Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  z późn. zm.). 

 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik wyjazdów zagranicznych nie ponosi kosztów związanych udziałem w projekcje, 

tj.: kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, organizacji mobilności, ubezpieczenia. 

2. Uczestnictwo w wyjazdach zagranicznych należy traktować jako wyróżnienie i formę 

nagrody dla uczniów. Dlatego też uczestnicy przedsięwzięcia zobowiązani są do godnego 

reprezentowania szkoły w kraju i za granicą. 

3. Osoby, które swoim zachowaniem dają powód zgorszenia w miejscu publicznym, 

stwarzają okoliczności zagrażające zdrowiu i życiu, w sposób rażący naruszają regulamin (np. 

zażywają narkotyki, spożywają alkohol, kupują alkohol, wnoszą alkohol do autokaru bądź 

miejsc zakwaterowania,  oddalają się z miejsca pobytu bez wiedzy opiekunów, nie 

przestrzegają poleceń opiekunów,  dopuszczają się kradzieży itp.), będą usunięte z wyjazdu 

(projektu, mobilności). W drastycznych przypadkach będzie również wezwana policja. 

Rodzice/ opiekunowie prawni zostaną o tym powiadomieni telefonicznie i uczeń zostanie 

odesłany do kraju. Koszty związane z przerwaniem wyjazdu i powrotem do domu 

ponoszą rodzice ucznia/opiekunowie prawni. 

4. Za wszelkie szkody wyrządzone przez ucznia w sposób umyślny, złośliwy lub 

nieodpowiedzialny koszty poniosą rodzice lub jego prawni opiekunowie. Szkoda powinna być 

niezwłocznie wyrównana. 

5. Opiekunowie uczniów podczas wyjazdu nie odpowiadają za pieniądze i przedmioty 

wartościowe (laptopy, cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony komórkowe itp.). 

6. Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się na miejscu zbiórki o godzinie podanej na 

ostatnim spotkaniu/ w ostatnim powiadomieniu drogą mailową przed wyjazdem. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z regulaminem wyjazdów zagranicznych.  

 

 ________________________________________ 

                                                                              (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

Zobowiązanie uczennicy/ucznia:  

Zapoznałam/em się z regulaminem wyjazdów zagranicznych i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania.                                                   
                                                                     

  ________________________________________ 

                                                                                          (data i podpis ucznia) 

 


