
 Regulamin projektu ERASMUS +
zatytułowanego

Educating the democratic citizens of tomorrow
realizowanego w XLII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Krakowie

numer projektu 2019-1-EL01-KA229-062500_2

I. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2021r. w ramach programu 
Erasmus + Akcja 2 – Partnerstwa Współpracy Szkół (KA229) w sektorze Edukacja Szkolna.
2. Projekt skierowany jest do uczniów XLII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Krakowie. 
3. Projekt przewiduje wymianę uczniów z następujących krajów partnerskich Grecja, Hiszpania, Portugalia 
oraz Polska. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem 
w realizację projektu. Wybór uczniów na wyjazdy odbywa się na podstawie Regulaminu Wyboru Uczniów 
na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus + .
4. Językiem roboczym projektu jest język angielski. 
5. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. 
Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, 
dodatkowe ubezpieczenie).
6. Pozostałe wydatki uczniowie pokrywają we własnym zakresie. Uczeń zobowiązany jest posiadać 
kieszonkowe na drobne wydatki nie pokrywane z grantu, np. zakup pamiątek.
6. Ogólne cele projektu: 

• upowszechnianie wiedzy o demokratycznym ustroju, jego zasadach i wartościach,
• pogłębianie świadomości obywatelskiej uczniów,
• promowanie integracji, działań włączających i współpracy,
• wzrost świadomości uczniów w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii 

i wartościach,
• promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka 

oraz poszanowaniem dla wolności mediów,
• doskonalenie umiejętności w zakresie znajomości języków obcych,
• rozwijanie świadomości międzykulturowej,
• wykorzystanie nowoczesnych technologii w upowszechnianiu wiedzy o państwie 

i społeczeństwie,
• poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia, w szczególności poprzez współpracę 

z instytucjami krajów partnerskich, tj. dwóch szkół z Grecji oraz szkół z Hiszpanii i Portugalii,
• rozwijanie kreatywności i autonomii uczniów.



II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 
1. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie otrzymają zadania do wykonania. Przy ocenie zadania 
brane są pod uwagę następujące aspekty: terminowość, zaangażowanie, atrakcyjność pomysłu, jego 
przydatność dla celów projektowych.
2. Szczegóły przyznawania punktów za wykonane zadania opracowane zostaną w „Regulaminie wyboru 
uczniów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus +”.
3. Uczeń zgłaszający chęć przystąpienia do projektu jest zobowiązany dostarczyć do koordynatorów projektu 
następujące dokumenty: 

a) Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział ucznia w projekcie,
b) Oświadczenie o gotowości przyjęcia gościa z zagranicy,
c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku 
ucznia.

3. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy: 
a) wspólnie z koordynatorami omówienie i ustalenie zasad współpracy przy realizacji projektu, podziału 
zadań w zespole,
b) zgodne zespołowe podejmowanie działań zaplanowanych w projekcie,
c) rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie,
d) współpracowanie z koordynatorami projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego,
e) systematyczny udział w spotkaniach projektowych.
4. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej 
pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli. 
5. Osobami realizującymi projekt są uczniowie. Nauczyciel może pełnić funkcje doradcze i kontrolne pracy 
uczniów. 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynatorzy mają prawo zmiany postanowień 
powyższego regulaminu. 
2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej 
z Dyrektora szkoły oraz przedstawicieli zespołu projektowego złożonego z przynajmniej dwóch 
koordynatorów projektu.
3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatorów projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

IV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO REGULAMINU. 
1. Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział ucznia w projekcie.
2. Oświadczenie o gotowości przyjęcia gościa z zagranicy/ z jednej ze szkół partnerskich.
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku 
ucznia.
4. Karta informacji o uczniu zakwalifikowanym do wyjazdu zagranicznego.
5. Zgoda na udział dziecka w wyjeździe zagranicznym i zgoda na udzielenie pomocy medycznej. 
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