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REGULAMIN WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W
RAMACH PROGRAMU COMENIUS
ZSP SSP 14 i SG 4 STO w Warszawie
1. Uczeń biorący udział w wyjeździe Comenius musi dostarczyć wszystkie wymagane
dokumenty (zgoda na wyjazd, informacja o stanie zdrowia i uczuleniach, zgoda na
udzielenie pomocy i hospitalizacje) w terminie wyznaczonym przez koordynatora.
2. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest pisemna zgoda obojga
rodziców/opiekunów prawnych.
3. Uczestnicy wyjazdu zakwaterowani są w domach host famillies (rodziny goszczące), które
zapewniają nocleg, wyżywienie itp. Rodziny, które zgodziły się przyjąć uczniów organizują
czas uczniom po obowiązkowych zajęciach odbywających się w ramach projektu.
4. Koszty podróży odbywającej się w ramach projektu, ubezpieczenie na wyjazd, oraz
wydarzenia (wycieczki, wyjście do muzeów, teatru itp.) odbywające się w ramach
realizowanie projektu finansowane są z funduszy projektowych. Wszelkie inne koszty uczeń
ponosi we własnym zakresie.
5. Uczeń biorący udział w wyjeździe Comenius zobowiązuje się odpowiednio do niego
przygotować. Wykonać wyznaczone zadania, zgromadzić komplet wymaganych
dokumentów, przygotować odpowiedni strój/obuwie.
6. Uczestnicy wyjazdu zobowiązują się do przestrzegania poleceń koordynatora, opiekunów
oraz rodziny goszczącej.
7. Uczestnicy wyjazdu zobowiązują się dostosować do planu zajęć/dnia przygotowanego na
czas wyjazdu.
8. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuję absolutny zakaz:
- samodzielnego oddalania się od grupy
- spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych jakiegokolwiek rodzaju
- palenia papierosów
9. Uczestnicy wyjazdu zobowiązują się do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w
danym obiekcie.
10. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP ł kodeksu
ruchu drogowego.
11. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są zachowywać się kulturalnie, reprezentować godnie swą
szkołę i kraj, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inny kraj, kulturę, religię
czy przekonania.
12. W przypadku wyrządzenia szkody materialnej przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność
ponoszą rodzice.
13. Złamanie regulaminu wyjazdu skutkuje wykluczeniem z dalszych działań związanych z
realizowaniem projektu, obniżeniem oceny z zachowania, zastosowanie kar przewidzianych

w statucie szkoły.
14. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem, aż do odebrania uczestników
przez rodziców po powrocie.
KRYTERIA WYBORU UCZNIÓW DO UDZIAŁU W WYJAZDACH ZWIĄZANYCH Z
PROGRAMEM COMENIUS
1. Ze względu na międzynarodowy charakter współpracy w ramach projektu, główne
kryterium to bezproblemowa umiejętność komunikowania się w języku angielskim.
2. Do udziału w wyjazdach zapraszani będą uczniowie, którzy angażują się w projekt biorąc
udział w spotkaniach, konkursach i innych pracach projektowych.
3. Uwzględniane będą stosunek do obowiązków szkolnych, zachowanie i kultura osobista
uczniów.
4. Doboru uczestników dokonuje zespół rekrutacyjny w skład którego wchodzą: dyrektor
szkoły, koordynator projektu, nauczyciel biorący udział w projekcie.
5. Jeśli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu,
rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do poniesienia kosztów związanych z
rezygnacją (zmiana nazwisk na biletach, zmiana rezerwacji itp.)
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
2. W przypadkach spornych podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z dyrektora
szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w projekcie.
3. Treść regulaminu jest dostępna u dyrektora, koordynatora projektu i na stronie szkoły.
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