
        

                                                      Szkoła Podstawowa nr 8  

 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie 

Projekt  Life is a road - Let’s draw it together – zasady udziału uczniów 

W realizacji projektu  Life is a road - Let’s draw it together w ramach programu ERASMUS+ 

biorą udział wszyscy uczniowie szkoły poprzez realizację zadań projektowych 

wkomponowanych w tematy nauczania. 

Wykonywanie dodatkowych prac i zadań jest dobrowolne.  

Należy mieć na względzie, że ze względu na ograniczoną liczbę uczniów, którzy będą mogli 

wziąć udział w wyjazdach zagranicznych, traktowane są one jako wyraz uznania dla osób 

wyróżniających się zaangażowaniem w realizację działań projektowych. 

Uczeń wybrany do wyjazdu musi być osobą otwartą i komunikatywną, potrafiąca zrozumieć 

nieskomplikowane komunikaty w języku angielskim oraz precyzyjnie i w sposób zrozumiały 

formułować swoje wypowiedzi. Jest to szczególnie ważne, ponieważ podczas wyjazdów 

zagranicznych uczniowie będą goszczeni przez obce rodziny, z którymi będą musieli się 

porozumieć, a ponadto z każdą wizytą wiążą się konkretne zadania wykonywane na miejscu 

we współpracy z dziećmi z pozostałych krajów partnerskich projektu. 

Kryteria wyboru uczniów do wyjazdów zagranicznych: 

1. Przynależność do tzw. grupy projektowej; 

2. Zaangażowanie w działania projektowe; 

3. Wiedza i umiejętności niezbędne to poprawnego przygotowania i zaprezentowania 

poszczególnych działań projektowych; 

4. Znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie, umożliwiającym 

komunikację podczas wyjazdów; 

5. Minimum bardzo dobra ocena z zachowania; 

6. Godna naśladowania kultura osobista; 

7. Udział w konkursach organizowanych przez szkołę i odnoszenie w nich sukcesów, 

np.: 

- konkurs językowy, 

- konkurs na temat krajów partnerskich projektu, 

bądź udział w konkursach organizowanych poza szkołą i osiąganie w nich sukcesów; 

8. Udział i zaangażowanie w różnych akcjach, działaniach na terenie szkoły. 

9. Gotowość i chęć przyjęcia gości ze szkół partnerskich; 

10. Brak poważniejszych przeciwwskazań medycznych; 

11. Komunikatywność, otwartość, właściwa postawa w relacjach społecznych; 



12. W przypadku rezygnacji z wyjazdu bez podania istotnej przyczyny rodzice pokrywają 

koszty związane ze zmianą danych  na bilecie lotniczym; 

13. Gotowość do samodzielnego zamieszkania u rodziny ( uczniowie, których rodzice nie 

wyrażą zgody na zakwaterowanie pojedynczo u rodzin, nie będą brane pod uwagę do 

wyjazdu ). Zakwaterowanie uczniów w kraju, do którego zorganizowany jest wyjazd 

jest w gestii gospodarza i ich możliwości lokalowych, na który nie mamy wpływu. 

14. Pierwszeństwo wyboru na wyjazd będą mieli uczniowie, ,którzy są zaangażowani w 

projekt i nie brali udziału w mobilności w poprzednich projektach. Wyjątkiem może 

być sytuacja, jeżeli uczniowie, którzy skorzystali już z wyjazdu są bardzo 

zaangażowani w działania projektowe, a nie ma innych zaangażowanych osób. 

15. Projekt skierowany jest głównie do uczniów klasa VI-VIII, w związku z czym w 

wyjazdach będą brać udział starsi uczniowie. 

16. Rodzice uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu, muszą wyrazić pisemną zgodę na 

wyjazd oraz podpisać stosowny formularz, przed zakupem biletów. 
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