
Regulamin uczestnictwa w wyjeździe zagranicznym projektu 

„Komiksowe spotkanie z Ateną” . 

W ramach realizacji projektu przewidywany jest wyjazd, w którym uczestniczyć 

będzie 10 uczniów i 5 opiekunów Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie 

Górniczej. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8- wyjazdy do szkoły partnerskiej  

w Atenach, Grecji.   

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH: 

1.Zgłoszenia uczniów chcących uczestniczyć w wyjeździe zagranicznym przyjmowane są 

przez koordynatora projektu panią Magdalenę Machelską. Termin wyznaczył koordynator 

informując na stronie internetowej szkoły oraz plakatach znajdujących się na terenie 

placówki.  

2.Przy kwalifikacji na wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria: 

a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia w czasie rekrutacji,  

b) pisemna zgoda obojga rodziców/ prawnych opiekunów ucznia, 

c) zaangażowanie ucznia w zadania realizowane w ramach projektu, 

d) ocena z zachowania - min. dobra, 

e) opinia wychowawcy dotycząca zachowania i funkcjonowania ucznia, 

f) zgoda lekarza na przelot dziecka samolotem, 

g) pisemna zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na podawanie leków podczas pobytu za 

granicą,  

h) regularne uczęszczanie na kurs kulturowo - językowy realizowany w szkole i zakończenie 

kursu egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. 

3. W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny, który dokona wyboru uczniów biorących 

udział w wyjeździe. Zespół liczy 3 osoby i składa się z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, 

koordynatora oraz jednego nauczyciela uczestniczącego w realizacji projektu. 

4.Listę uczniów biorących udział w wyjeździe zatwierdza Rada Pedagogiczna. 

5.W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość uczniów, którzy mogą wziąć udział  

w wyjeździe, utworzona zostanie grupa rezerwowa. 

 



6.W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału zostanie 

zaproszony uczeń z listy rezerwowej. Po zakupie biletów dopuszczalna jest rezygnacja z 

wyjazdu jedynie po przedstawieniu pisemnego zaświadczenia od lekarza w razie choroby lub 

pisemnego umotywowania rodzinnej sytuacji losowej.  

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH ZAGRANICZNYCH: 

1.Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek posiadać dowód osobisty lub paszport niezbędny do 

przekroczenia granicy państwa. 

2.EKUZ - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,(aktualną). 

3.Uczniowie zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na 

udzielenie pomocy medycznej i podawanie leków, karta informacyjna, karta EKUZ, zgoda na 

udostępnianie wizerunku, zgoda lekarza na przelot samolotem) w terminie określonym 

każdorazowo przez koordynatora. 

4.Koszt podróży, ubezpieczenie NW, koszty związane z realizacją projektu zostaną pokryte  

z funduszy programu PO WER.  

5.Uczniowie biorący udział w wymianie międzynarodowej mieszkają w hotelu. 

6.Uczniowie mieszkający w hotelu podlegają całodobowej opiece opiekunów wyjazdu. 

7.Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie stosować się do regulaminu wycieczek 

szkolnych, który znajduje się na stronie internetowej szkoły.   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu  

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. 

2. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji 

szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt. 

 

                                                    Koordynator projektu: mgr Magdalena Machelska 

 

 

 

 

 


