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I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Cele projektu: 

 Zapoznanie uczniów z Prawami Dziecka oraz dokumentami regulującymi 

prawa dzieci na świecie; 

 Wypracowanie działań i materiałów wspólnie ze szkołą partnerską 

Grundschule am Humboldtring w Poczdamie, które będą dotyczyły 

zagadnień związanych z Prawami Dziecka; 

 Szczegółowe zapoznanie uczniów, rodziców, nauczycieli z Prawami 

Dziecka; 

 Wykorzystywanie doświadczeń dotykowych, eksperymentalnych i 

zabawowych w celu poznawania Konwencji o Prawach Dziecka; 

 Wzbogacanie wiedzy w zakresie prawnych uregulowań w Europie i na 

świecie; 

 Zapoznanie z systemami prawnymi, administracyjnymi i samorządowymi 

obu krajów oraz (Brandenburgia, województwo opolskie) 

 Odnajdywanie różnic i podobieństw w historii i kulturze Europy. 

II ZASADY UCZESTNICTWA 

1. W projekcie zaangażowani zostaną na zasadzie ogólnej dostępności i 

dobrowolności przede wszystkim uczniowie z klas IV – VI (rok szkolny 

2017/2018: klasy 4/5/6; rok szkolny 2018/2019: klasy 5/6). 

2. Na terenie szkoły działa Szkolny Klub UNESCO – Erasmus + zrzeszający 

wszystkich chętnych do współpracy z naszą szkołą partnerską. 

3. Celem klubu jest m.in. wypracowywanie i przygotowywanie materiałów 

do polskiego Kuferka Praw Dziecka, informowanie społeczności szkolnej 

i lokalnej (artykuły na gazetce szkolnej, zakładka na stronie internetowej 



szkoły), podejmowanie wszelkich działań związanych z wymianą 

uczniów ze szkoły partnerskiej Grundschule am Humboldtring w 

Poczdamie. 

4. W wyjazdach związanych z realizacją projektu wezmą udział uczniowie 

zaangażowani w podejmowanie działań wynikających z projektu „”Wir 

packen eine Kinderrechteschatzkiste” w ramach programu ERASMUS+. 

5. Każda osoba chętna do uczestnictwa w wymianie musi zadeklarować 

gotowość do opieki nad rówieśnikiem ze szkoły partnerskiej w ramach ich 

rewizyty. 

6. Uczestnicy wymiany zobowiązują się także, w razie potrzeby, do 

poniesienia częściowych kosztów wyjazdu. 

7. Wyjazdy są formą nagrody dla uczniów najbardziej zaangażowanych w 

realizację projektu. Jeden uczeń może uczestniczyć w kilku 

mobilnościach.  

8. Ostateczną decyzję o doborze grupy dzieci, które wezmą udział w 

mobilności podejmuje komisja nauczycieli w składzie: 

 Pani Agnieszka Ścisłowska – Cegła – koordynatorka szkolnego 

projektu Erasmus + 

 Pani Urszula Metelska  

 Pani Iwona Opolska 

 Pani Katarzyna Warzecha 

 Pani Izabela Jaceńków 

III KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW 

1. W wymianie mogą uczestniczyć przede wszystkim uczniowie z klas IV – 

VI (rok szkolny 2017/2018: klasy 4/5/6; rok szkolny 2018/2019: klasy 

5/6), którzy zadeklarują gotowość do opieki nad rówieśnikiem ze szkoły 

partnerskiej oraz do poniesienia, w razie potrzeby, częściowych kosztów 

wyjazdu. 

2. Uczniowie typowani do wymiany muszą posiadać co najmniej bardzo 

dobrą ocenę z zachowania oraz charakteryzować się wysoką kulturą 

osobistą. 

3. Uczestnicy mobilności powinni wykazywać się szczególną aktywnością i 

zaangażowaniem na zajęciach językowych i artystycznych. 

4. Wybór uczestników wymiany będzie formą konkursu. 

5. Punktowane będzie zaangażowanie w podejmowanie działań na rzecz 

projektu. 



6. Informacje na temat bieżących zadań będą zamieszczane na tablicy 

informacyjnej szkoły i w zakładce projektu na stronie internetowej. 

7. Najpóźniej miesiąc przed każdym wyjazdem komisja nauczycieli w wyżej 

wymienionym składzie ogłosi listę osób zakwalifikowanych do udziału w 

mobilności.  

8. Wszyscy uczniowie zakwalifikowani do udziału w wymianie muszą 

otrzymać akceptację rady pedagogicznej. 

9. W razie rezygnacji ucznia z udziału w mobilności na jego miejsce 

zostanie wybrany następny uczeń z listy zgodnie z przyznaną punktacją. 

IV FINANSOWANIE WYMIANY 

1. Koszty wymiany w większości będą finansowane ze środków 

przyznanych na realizację projektu Erasmus +. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) pokryją ewentualne koszty goszczenia 

rówieśnika z partnerskiej szkoły. 

3. Opiekunowie uczniów są finansowani ze środków przyznanych na 

realizację projektu Erasmus +. 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Bieżące informacje na temat projektu będą publikowane na tablicy 

informacyjnej w szkole oraz w zakładce szkolnej strony internetowej. 

2. Za kontakt z uczestnikami projektu Erasmus+ oraz ich rodzicami 

(prawnymi opiekunami) odpowiada koordynatorka szkolnego projektu 

Erasmus+ pani Agnieszka Ścisłowska – Cegła. 

3. Rodzice uczestników projektu w ramach programu Erasmus+ wyrażają 

zgodę na udział swojego dziecka bądź dzieci w projekcie oraz na 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z 

zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) 

 

 


