
  
 

FORMULARZ ZGODY RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

 

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………… 

Klasa: ……………………………………………………………………………… 

Adres domowy:……………………………………………………………………. 

Dane kontaktowe:……………………………………………………………… 
   telefon, aktualny adres e-mail 

Jako rodzic/opiekun ucznia:…………………………………………………….. 

niniejszym udzielam zgody na jego uczestnictwo w projekcie „Cultural heritage and building 

cultural competence” organizowanym w ramach programu Erasmus +. Program trwa w 

okresie od września 2018 do lipca 2020. 

W szczególności wyrażam zgodę na: 

• wyjazdy krajowe dziecka w celu zbierania materiałów do projektu ; 

• ewentualne pokrycie części kosztów przejazdów krajowych; 

• ewentualne wyjazdy zagraniczne dziecka w ramach projektu. Po zakwalifikowaniu 

dziecka na wyjazd i opłaceniu kosztów wyjazdu (przez szkołę), jego odwołanie przez 

rodzica/opiekuna może być spowodowane tylko bardzo ważnymi względami 

zdrowotnymi (zaświadczenie lekarskie). W przeciwnym wypadku rodzic/opiekun 

zobowiązuje się do zwrotu kosztów przejazdu.; 

• goszczenie partnerów z innych szkół projektu; 

• umieszczanie imienia i nazwiska dziecka oraz wykorzystania jego wizerunku w 

materiałach promocyjnych projektu (strona internetowa, pisemne opracowania 

i raporty, prasa, telewizja, radio, etc) 

Przyjmuję do wiadomości, że projekt potrwa dwa lata i będzie wymagał od mojego dziecka 

zaangażowania i sumienności przez cały ten okres.  

 

 

    ……………………………………………………………….. 

     data    podpis rodzica/opiekuna 

 



  
 

Program „Small towns in Europe – sharing innovative practices” jest realizowany przez szkoły 
partnerskie z: 

• Austrii (Bundesrealgymnasium Und Bundesoberstufenrealgymnasium Schaerding ), 
z Schaerding; 

• Hiszpanii (IES BOTIKAZAR BHI  ), z Bilbao; 

• Holandii (Regionaal scholengemeenschap Broklede), z Broklede; 

• Polski (III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Elblągu), z Elbląga; 

• Szwecji (Gymnasieskolan Knut Hahn), z Ronneby 
 

Celem projektu jest rozwój dialogu pomiędzy uczniami z europejskich miast, związany 
z poznawaniem ich tożsamości, historii, problemów społecznych i ekonomicznych, specyficznego 
stylu życia a następnie podzielenie się zdobytymi informacjami. W szczególności interesować nas 
będzie szeroko rozumiana kultura, jako element łączący narody europejskie. 
Celem programu jest także intensywne  doskonalenie  znajomości języka angielskiego oraz  
umiejętności pracy z komputerem, zdolności współpracy w grupach narodowych i 
międzynarodowych.  
W trakcie programu uczniowie będą zdobywali potrzebne informacje w sposób bierny i czynny, 
dokonywali ich analizy, przygotowali dokumenty, broszury, prezentacje. W trakcie spotkań  będą 
prezentowali rezultaty na forum międzynarodowym w języku angielskim. Będą planowali kolejne 
przedsięwzięcia i aktywnie uczestniczyli w ich realizacji.  
Program prowadzony jest pod nadzorem koordynatorów ze szkół partnerskich. Na realizację szkoła 
pozyskała z programu Erasmus +  kwotę 29000,00 Euro.  
 
Do programu zapraszamy uczniów klas pierwszych i drugich, którzy: 

• Posiadają dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie potwierdzoną przez 
nauczyciela; 

• Posiadają aktualny dokument tożsamości umożliwiający przekraczanie granicy państwowej; 

• Mają umiejętność radzenia sobie w obcym środowisku; 

•  Są kreatywni; 

• Są zaangażowani w realizację rozpoczętych działań i doprowadzają je do końca; 

• Umieją współpracować w zespole; 

• Nie zaniedbują obowiązku szkolnego*; 

• Nie opuszczają zajęć lekcyjnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Problemy ucznia z nauką, frekwencją na zajęciach, kulturą osobistą mogą doprowadzić do usunięcia 
z zespołu realizującego program.  



  
 

  

 

 

 

 

 


