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SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WYJAZDU ZAGRANICZNEGO 

DLA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE ERASMUS+ 

„CULTURE SHADOW-CULTURAL LEARNING COOKBOOK” 

 

 

1. Uczeń bierze udział w mobilności tylko i wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców.  

2. Koordynator projektu każdorazowo przed wyjazdem organizuje 

spotkanie z uczestnikami i rodzicami uczniów wyjeżdżających, w celu 

omówienia szczegółów wyjazdu.  

3. Uczeń lub rodzic zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów 

w określonym terminie: 

 oświadczenie rodziców na wyjazd i na udzielenie pomocy 

medycznej, a także pisemne potwierdzenie zapoznania się 

z regulaminem wymiany, 

 karta informacyjna ucznia, 

 uczestnik zobowiązany jest posiadać kartę EKUZ w przypadku 

wyjazdu do Włoch i na Łotwę, 

 ksero aktualnego paszportu/dowodu osobistego. 
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4. Uczestnicy wyjazdu są do niego odpowiednio przygotowani:  

 posiadają paszport( Turcja) lub dowód osobisty (Włochy, Łotwa) 

5. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (dojazd 

na i z lotniska, zakup biletów lotniczych, wydatki związane z realizacją 

projektu, ubezpieczenie, wizy). 

6. Pozostałe wydatki uczniowie pokrywają we własnym zakresie. 

7. Uczestnicy mają obowiązek zapoznania się z informacjami znajdującymi 

się na stronie lotniska odnośnie przewozu rzeczy dozwolonych 

w bagażu. 

8. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na 

wyznaczone miejsce zbiórki. 

9. Rodzice odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczone przez 

organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazdu i bezzwłoczny odbiór 

w dniu powrotu. 

10. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany 

do bezwzględnego wykonywania ich poleceń. 

11. Podczas przebywania w domu rodziny goszczącej uczestnik 

wyjazdu jest zobowiązany przestrzegać zasad ustalonych przez 

gospodarzy. 

12. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów podróżnych oraz stosować się do poleceń opiekunów, pilota 

i kierowców. 

13. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, 

przepisów i regulaminów obowiązujących w szkole oraz miejscach 

realizacji programu wycieczek (m.in. przepisów przeciwpożarowych, 

komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, przepisów 

BHP). 

14. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się 

kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju, nie naruszać godności 

partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania. 
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15. Po powrocie uczestnicy  będzie rozpowszechniać rezultaty 

projektu w środowisku szkolnym, lokalnym i międzynarodowym 

i przygotują prezentację na temat wyjazdu, którą zaprezentują innym 

uczniom. 

16. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje  rozsądne 

i odpowiedzialne zachowanie na rzecz bezpieczeństwa własnego 

i innych. 

17. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz: 

 Samodzielnego oddalania się od grupy. 

 Spożywania używek w jakiejkolwiek postaci. 

18. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz respektowania 

norm obyczajowych obowiązujących w danym kraju i rodzinie 

goszczącej. 

19. .Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, 

przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym 

przebywa. 

20. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie 

pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych 

zabranych na wyjazd. 

21. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie realizują program wg 

przyjętych celów i założeń realizowanego projektu. Podczas pobytu za 

granicą uczniowie pozostają również pod opieką rodziców uczniów 

goszczących – poza terenem szkoły po zajęciach, pracowników szkoły 

goszczącej i opiekunów z Polski podczas zajęć projektowych. 

22. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą 

jego rodzice o czym zostaną bezzwłocznie zawiadomieni przez 

Dyrektora. 

23. Uczestnik, który na stałe przyjmuje leki, może je sam sobie 

dawkować  na podstawie oświadczenia rodziców. 
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24. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do 

tego wyjazdu, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na 

bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic ucznia. 

25. W przypadku odmowy przyjęcia do siebie ucznia z partnerskiej 

szkoły, pomimo wcześniejszych pisemnych deklaracji, koszty związane 

z zakwaterowaniem ucznia w innym obiekcie ponosi rodzic. 

26. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez 

Dyrektora szkoły. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu 

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. 

2. W przypadkach spornych kwestii decyzję podejmuje Zespół projektowy. 

3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na szkolnej stronie 

internetowej. 

 


