Regulaminie udziału w projekcie
„Informatyka bez granic” na lata 2014-2016
1. Regulamin udziału w projekcie Informatyka bez granic został opracowany na podstawie
umowy finansowej nr 2014-1-PL01-KA102-000140

i zawiera obowiązki i prawa

uczestnika projektu.
2. W projekcie uczestniczą uczennice i uczniowie drugiej klasy technikum informatycznego,
którzy zostali zakwalifikowani do projektu w drodze rekrutacji.
3. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją
projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką koordynatora lub innych
nauczycieli.
4. Udział uczniów w projekcie jest w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
§1
1.

Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:
a) wspólnie z koordynatorem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w
realizacji projektu oraz sposobów komunikacji;
b) zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;
c) rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych
w harmonogramie, w tym przede wszystkim:
- udział w 50-godzinnym kursie języka niemieckiego zawodowego,
- udział w warsztatach w ramach przygotowania kulturowego i pedagogicznego do
udziału w mobilności,
- udział w spotkaniach informacyjnych, zebraniach i innych formach aktywności o
której każdorazowo uczestnik projektu zostanie poinformowany przez koordynatora
najpóźniej na tydzień przed przewidywanym terminem ich realizacji,
- informowanie koordynatora o każdej nieobecności na zajęciach oraz przedstawienie
przyczyny nieobecności (zaświadczenie lekarskie);
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d) współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu
projektowego;
e) przygotowanie raportu końcowego z realizacji projektu;
f) publiczna prezentacja projektu w czasie trwania działań oraz po jego zakończeniu w
terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.
2. Nie wypełnienie obowiązków spoczywających na beneficjencie będzie skutkowało
usunięciem go z listy uczestników projektu, w tym przede wszystkim gdy:
a) opuści 3 godziny kursu językowego bez usprawiedliwienia,
b) otrzyma na półrocze więcej niż dwie oceny niedostateczne,
c) otrzyma naganę Dyrektora szkoły lub otrzyma na półrocze ocenę z zachowania
poniżej poprawnej.
3. Miejsce uczestnika usuniętego z udziału w projekcie zajmie uczeń z listy
rezerwowych.

§2
1.

Do zadań uczniów biorących udział w praktyce zagranicznej (mobilności) należy:
a) uzyskanie zgody rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej;
b) dostarczenie kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy
medycznej, karta informacyjna, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z
uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora
oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w
wyjeździe;
c) właściwe przygotowanie się do wyjazdu, w tym zgromadzenie kompletu
dokumentów (dowód osobisty/paszport Karta EKUZ), odpowiedniego ubioru, obuwia,
itp.
d) bezwzględne przestrzeganie poleceń koordynatora projektu i opiekunów podczas
mobilności;
e) dostosowanie się do ustalonego programu mobilności,
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f) przestrzeganie Regulaminu praktyki zawodowej, przepisów BHP, przeciwpożarowych
i kodeksu ruchu drogowego, itp.
g) w przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego
udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną
zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły;
h) jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą
rodzice/opiekunowie prawni.
§3
Postanowienia końcowe
1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo
zmiany postanowień powyższego regulaminu.
2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji
złożonej z Dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w
realizacji projektu.
3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej
szkoły.

…………………………………………………
Koordynator projektu

…………………………………………………
Dyrektor szkoły
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