
REGULAMIN WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W PROGRAMIE 
ERASMUS+ EM@TI-ON

REALIZOWANYM PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 75 IM. M. KONOPNICKIEJ
W LATACH 2016-2019

W dnu 1 września 2016r Szkoła Podstawowa nr  75 im.  M. Konopnickiej  w Warszawie 
przystąpiła   do programu Erasmus+ „KA2 Współpraca na rzecz innowacji  i  wymiany dobrych 
praktyk partnerstwa strategiczne tylko dla szkół” projektem 2016-1-ES01-KA219-025240_4 pod 
tytułem „E-M@TI-ON”, przyznano nam kwotę dofinansowania  22015,00Euro, na realizację zadań 
projektu w okresie 36 miesięcy.

Program  „E-M@TI-ON”  ma  na  celu  współpracę  sześciu  szkół  partnerskich:  C.E.I.P.  Antonio 
Machado, Collado Vilalba w Hiszpanii,  Agrupamento de Escolas Dr.Francisco Sanches, Braga w 
Portugalii, Rallia Protipa Primatika DimotikaSxolia, Pireus w Grecji, Europaische Schule Munchen, 
Monachium, Niemcy,  Fole Stenkyrka SO Region Gotland,Visby w Szwecji, Szkoła Podstawowa nr 
75  im.  M.  Konopnickiej,  Warszawa,  Polska,  w  zakresie  poprawy  efektów  nauczania  uczniów 
naszych  szkół  matematyki,  języka  angielskiego,  metodologii,  informatyki,  dzięki  zastosowaniu 
elementów  programowania  w  wybranych  programach  komputerowych  i  elementów  robotyki 
wplecionych  w  proces  nauczania.  W  programie  „E-M@TI-ON”  zaplanowano  6  wyjazdów 
zarządzających  po  dwóch  nauczycieli  do  szkół  partnerskich  do  Hiszpanii,  Portugalii,  Grecji, 
Szwecji, Niemiec, a także będziemy gościć delegacje nauczycieli w Polsce oraz 3 wyjazdy po 4 -5 
uczniów i 2 nauczycieli do szkół partnerskich do Hiszpanii, Portugalii,Niemiec.

Programem objęci są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 75 w okresie trzech lat trwania 
projektu. Podczas trwania projektu zaplanowano:
2016/2017 programowanie w aplikacji Scretch

2017/2018 Robotyka- Lego Wedo

2018/2019 Robotyka - Lego Mindstroms

Programem wyjazdów zagranicznych objęci są uczniowie klas piątych  którzy w roku szkolnym 
2016/17  uczęszczali  do  klasy  Va,  Vb,  Vc  Szkoły  Podstawowej  nr  75   w  Warszawie  im.  M. 
Konopnickiej  lub dołączyli do powyższych klas w kolejnych latach projektu . 

§1

INFORMACJE OGÓLNE
1. Podczas  realizacji  przez  Szkołę  Podstawową  nr  75  im.  M.  Konopnickiej  w  Warszawie 

w  latach  2016-2019  programu  Erasmus+  „EM@TI-ON”  przewiduje  się  trzy  wyjazdy 
zagraniczne dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/17 uczęszczali do klasy Va,Vb,Vc 
Szkoły Podstawowej nr 75  w Warszawie  lub dołączyli do powyższych klas w kolejnych 
latach trwania projektu, w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów klas VIa,VIb,VIc Szkoły 
Podstawowej  nr  75   w  Warszawie,  w  roku  szkolnym  2018/2019  dla  uczniów  klas 
VIIa,VIIb,VIIc Szkoły Podstawowej nr 75  w Warszawie. Szczegółowe zadania dotyczące 
realizacji programu określa szkolny koordynator.

2. Wyjazdy odbędą się do szkół  partnerskich do: w roku szkolnym 2016/2017 do Portugalii, 
w roku szkolnym 2017/2018 do Niemiec. W roku szkolnym 2018/2019 do Hiszpanii.

3. Program  obejmuje  również  wizytę  przedstawicieli  ze  szkół  partnerskich  w  Szkole 
Podstawowej nr 75   w Warszawie w październiku 2018r.

4. Wyjazd w ramach programu Erasmus+  Em@ti-on jest   spotkaniem z kulturą,  językiem, 
mentalnością i obyczajami danego kraju. W ramach realizacji programu uczeń wyjeżdżający 
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zobowiązuje  się  do  uczestnictwa   w  warsztatach informatycznych  (scratch,  robotyka), 
kontaktów indywidualnych z rodzinami goszczącymi jeszcze przed rozpoczęciem wyjazdu, 
kontaktów  z  rówieśnikami  ze  szkół  partnerskich  uczestniczącymi   w  wyjeździe  (4-5 
uczniów z  każdej  szkoły  partnerskiej),  obowiązkowego  udziału  w  zaplanowanym przez 
szkołę partnerską programie wizyty. 

5.  W roku szkolnym 2016/17  wszyscy uczniowie klas piątych zostaną podzieleni na zespoły, 
w których będą realizować  określone w projekcie wyznaczone przez koordynatora zadania.

6. Po  powrociie  ze  szkoły  partnerskiej  uczniowie  podzielą  się  ze  społecznością  szkolną 
zdobytym na wyjeździe doświadczeniem

§2 
UCZESTNICY WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

1.   Uczestnikami  wyjazdu  zagranicznego  są  osoby  wyłonione  w  dordze  losowania 
szczegółowo określonego niniejszym regulaminem.
2.  W oku szkolnym 2018/2019 uczestnikiem wyjazdu do Hiszpanii  może zostać  laureat 
szkolnego konkursu robotycznego na zaprogramowanie i budowę robota Lego Mindstroms.

§3
KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW

1.  Kwalifikacja  uczestników  wyjazdu  odbywa  się  zgodnie  z  niniejszym  regulaminem 
podanym do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej szkoły 

2.  Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w losowaniu wyjazdu zagranicznego w roku 
szkolnym 2016/17 są uczniowie klas piątych, którzy otrzymali na I semestr danego roku 
szkolnego co najmniej dobrą ocenę z j. angielskiego, co najmniej bardzo dobre zachowanie, 
wykonali wszystkie zaplanowane w programie zadania informatyczne, przedłożyli pisemną 
zgodę rodziców na udział w programie wyjazdu.

3. Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w losowaniu wyjazdu zagranicznego w roku 
szkolnym 2017-2018 są uczniowie klas szóstych w roku szkolnym 2017/2018, którzy na 
koniec roku szkolnego 2016/2017 otrzymali na świadectwie szkolnym co najmniej dobrą 
ocenę z j. angielskiego, co najmniej bardzo dobre zachowanie, przedłożyli pisemną zgodę 
rodziców na udział w programie wyjazdu.

4.  Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w losowaniu wyjazdu zagranicznego w roku 
szkolnym 2018/19 są uczniowie klas  siódmych w roku szkolnym 2018-2019,  którzy na 
koniec roku szkolnego 2017/2018  otrzymali na świadectwie szkolnym co najmniej dobrą 
ocenę z j. angielskiego, co najmniej bardzo dobre zachowanie, przedłożyli pisemną zgodę 
rodziców na udział w programie wyjazdu  oraz laureat  "Szkolnego konkursu robotycznego" 
w roku szkolnym 2018/2019.

5. Ostateczna rekrutacja odbywa się  w terminie do 31 marca 2017r – pierwszy wyjazd,  do 31 
grudnia  2017 –  drugi  wyjazd  na  drodze  losowania  z  udziałem komisji  w skład  której 
wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, koordynator, Przewodniczący Rady Rodziców, 
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

6. Ostateczna  rekrutacja  w  roku  szkolnym  2018/2019  do  31  marca  2019r-  trzeci  wyjazd, 
Losowanie 3 uczniów i uczniów na listę rezerwową na drodze losowania z udziałem komisji 
w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, koordynator, Przewodniczący 
Rady Rodziców, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, jeden uczeń  wyjeżdżający na 
drodze Szkolnego konkursu Robotycznego luty/marzec 2019r



7.  Komisja losuje  4 do 5 uczniów na wyjazd w danym roku szkolnym i dodatkowo 5 uczniów 
na  listę  rezerwową.  Uczniowie  z  listy  rezerwowej  po  ewentualnej  rezygnacji  osób 
wylosowanych  na  wyjazd  zajmują  miejsce  na  liście  wyjazdowej  zgodnie  z  kolejnością 
wylosowania.

8. W roku  szkolnym  2018/2019  jeden  uczeń  wyjeżdżający  zostanie  wyłoniony  na  drodze 
szkolnego konkursu robotycznego rozstrzygniętego najdalej do 15 marca 2019r

9. Uczniowie, którzy uczestniczyli w wyjeździe do szkoły partnerskiej nie mogą brać udziału 
w losowaniu wyjazdu w kolejnych latach projektu.

10. Laureat szkolnego  konkursu robotycznego nie może wziąć udziału w wyjeździe, jeżeli był 
uczestnikiem  poprzednich  wyjazdów  w  ramach  programu  Erasmus+  E-M@TI-ON.  W 
przypadku   zdobycia  pierwszego  miejsca  przez  osobę  już  uczestniczącą  w  wyjeździe 
zagranicznym, nagroda przechodzi na ucznia,  który zdobył kolejne miejsce.  Podobnie w 
wypadku rezygnacji  z  wyjazdu laureata  konkursu robotycznego,  wyjazd trafi  do ucznia, 
który zdobył kolejne miejsce w konkursie.

§4 
ZASADY WYJAZDU

1. Wyjazdy   zagraniczne  dla  uczniów  odbywają  się  raz  w  roku   szkolnym  na  przełomie 
maj/czerwiec i trwają od 5 do 7 dni (wliczając podróż). Szczegółowe terminy wyjazdów 
zostaną podane do wiadomości uczestników co najmniej miesiąc przed wyjazdem.

2. Wyjazdy opłacane są z otrzymanego przez szkołę grantu, który pokrywa koszty  związane 
z podróżą, (przelot, poruszanie się po mieście),  ubezpieczeniem i wyżywieniem, wstępu do 
atrakcji turystycznych objętych programem wizyty. 

3.  Zakwaterowanie dla uczniów zapewniają bezpłatnie rodziny ze szkół partnerskich.
4. Pozostałe koszty uczniowie pokrywają  z własnych środków.
5. Uczestnik wyjazdu musi posiadać pisemną zgodę rodziców na wyjazd zagraniczny.
6. Rodzice  ucznia  uczestniczącego  w  wyjeździe  zobowiązani  są  dostarczyć  komplet 

dokumentów w ciągu 7 dni od wezwania do ich  przedłożenia przez koorynatora 
7. W skład  żądanych dokumentów wchodzą: zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy 

medycznej,  ksero  paszportu  lub  dowodu  osobistego  ucznia,  karta  ubezpieczenia 
europejskiego  do  uzyskania  w  oddziale  NFZ  ,  wypełnionej  karty  kolonijnej  lub  inne 
wyznaczone przez koordynatora).

8.  Podczas wyjazdu dokumenty są złożone i przechowywane u opiekuna wyjazdu.
9. Podczas  wyjazdu  zagranicznego  opiekunami  uczniów  są   wyznaczeni  przez  dyrektora 

szkoły  nauczyciele  Szkoły  Podstawowej  nr  75  w  Warszawie   im.  M.  Konopnickiej 
uczestniczący w realizacji projektu.

10. 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,  stoować  się  do  zasa  zwiedzania  obiektów  zabytkowych  i  innych  miejsc 
przebywania.

11. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani i posiadać walizkę na 
kółkach, odpowiedni ubiór, obuwie, wymienione w punkcie ....dokumenty.

12. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz 
bezwzględne stosowanie się do poleceń opiekunów. 

13. Uczestnik  zobowiązany  jest  stosować  się  do  postanowień  i  przepisów  i  regulaminów 
obowiązujących  w  obiektach   realizacji  programu  wycieczki  (min.  przepisów 



przeciwpożarowych,  komunikacyjnych,  poruszania  się  po  drogach  publicznych  ,  ciszy 
nocnej, BHP)

14. Uczestnicy  wyjazdu  stawiają  się  punktualnie  o  wyznaczonej  godzinie  na  wyznaczone 
miejsce zbiórki.

15. Rodzice, opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika wyjazdu na lotnisko w dniu 
wylotu i bezzwłoczny odbiór z lotniska w dniu przylotu.

16. Uczestników  obowiązuje  bezwzględny  zakaz  palenia  papierosów,  zażywania  środków 
odurzających, picia alkoholu.

17. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 7.00
18. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe 

oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
19. Opiekunowie  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  zagubienie  pieniędzy  oraz  zagubienie 

lub zniszczenie przedmiotów wartościowych  zabranych na wyjazd.
20. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice/opiekunowie 

prawni.
21. Uczestnik naruszający regulamin wyjazdu i nie stosujący się do poleceń opiekunów może 

być z niego wydalony na koszt rodziców/opiekunów prawnych. W takim przypadku rodzice/ 
opiekunowie prawni zostaną obciążeni kosztami podróży dziecka i opiekuna, który będzie 
eskortował ucznia.

§5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Koordynator  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  postanowień  regulaminu  w  przypadku 
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

2. W przypadkach spornych decyzję podejmuje komisja złożona z przedstawicieli dyrektora 
szkoły, koordynatora, pedagoga.

3. Aktualna  treść  regulaminu  jest  dostępna  na  szkolnej  stronie  internetowej  w  zakładce 
programy międzynarodowe,Erasmus+


