Aneks do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Searching for Home
(Szukając domu) realizowanym w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku

W Regulaminie uczestnictwa w projekcie Searching for Home (Szukając domu)
realizowanym w Liceum Ogólnokształcącym w Nisku wprowadza się następujące
zmiany:
1. §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Projekt realizowany jest w szkole w okresie od 1 listopada 2019r. do 31 sierpnia 2022r."

2. W §2 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
"9. Terminy przewidywanych wyjazdów zagranicznych ulegną zmianom w związku
z sytuacją epidemiczną spowodowaną pandemią COVID-19."

3. §3 ust. 1 pkt. b otrzymuje brzmienie:
"b) są uczniami klas I lub II w 1. roku projektu, I, II lub III w 2. i 3. roku projektu;"

4. §5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. Kandydaci składają komplet dokumentów rekrutacyjnych (załącznik 4 - formularz
rekrutacyjny, załącznik 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na
potrzeby projektu - tylko w przypadku jeżeli taka zgoda nie została poprzednio złożona)
w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Harmonogramy rekrutacji będą ogłaszane
każdorazowo przed danym wyjazdem na stronie internetowej szkoły."

5. W §5 po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
"11. W związku z sytuacją epidemiczną, a także specyfiką wymian międzynarodowych oraz
wymaganiami projektu uczestnik wymiany musi spełnić jeden z następujących warunków:
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a) konieczność posiadania i okazania zaświadczenia o przyjęciu dwóch dawek szczepionki
(lub jednej dawki w przypadku szczepionki jednodawkowej) na COVID-19 (zgodnie
z przepisami obowiązującymi w danym kraju)
b) konieczność posiadania i okazania zaświadczenia w języku angielskim o przebyciu
choroby COVID-19 (zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju)
c) konieczność wykonania testu na COVID-19 przed wyjazdem oraz po powrocie (zgodnie
z przepisami obowiązującymi w danym kraju). Koszt testów pokrywa szkoła.
Składając dokumenty rekrutacyjne, kandydat i jego rodzice potwierdzają, że kandydat spełni
jeden z powyższych warunków oraz okaże koordynatorowi projektu stosowne dokumenty do
wglądu. Koordynator kierując się przepisami krajów szkół partnerskich dokona weryfikacji
przedstawionych dokumentów, w szczególności pod kątem możliwości przekraczania granic
oraz restrykcji wprowadzonych w krajach szkół partnerskich. Rodzaj testu na COVID-19 oraz
termin jego wykonania będzie zależny od aktualnie obowiązujących przepisów w krajach
szkół partnerskich."

6. §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Podczas rekrutacji uczestników na wyjazdy zagraniczne brane będą pod uwagę
następujące kryteria:
KRYTERIUM
Rozmowa rekrutacyjna w języku angielskim, podczas
której kandydat opowie o sobie, umotywuje chęć
wyjazdu i odpowie na pytania komisji rekrutacyjnej.
1

Śródroczna lub roczna ocena z języka angielskiego
uzyskana w ostatnim semestrze nauki poprzedzającym
złożenie wniosku.
2

3

Śródroczna lub roczna ocena z historii (lub przedmiotu
uzupełniającego historia i społeczeństwo) uzyskana

LICZBA PUNKTÓW
PRZYZNAWANA W
DANYM KRYTERIUM
maksymalnie 15 pkt.
przy czym:
umiejętność komunikowania
się w języku obcym - do 5 pkt.
treść wypowiedzi - do 5 pkt.
odpowiedź na pytania - do 5
pkt.
maksymalnie 4 pkt.
przy czym ocena:
celująca - 4 pkt.
bardzo dobra - 3 pkt.
dobra - 2 pkt.
dostateczna - 1pkt.
dopuszczająca - 0 pkt.
maksymalnie 4 pkt.
przy czym ocena:
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w ostatnim semestrze nauki poprzedzającym złożenie
wniosku.

celująca - 4 pkt.
bardzo dobra - 3 pkt.
dobra - 2 pkt.
dostateczna - 1pkt.
dopuszczająca - 0 pkt.

7. W §7 ust. 1 dodaje się pkt. c w brzmieniu:
"c) oświadczenie rodzica uczestnika wyjazdu do szkoły partnerskiej (Załącznik nr 5), z tym że
termin złożenia oświadczenia ustala się na dzień przed wyjazdem."

8. W §7 po ust. 17 dodaje się ust. 18 w brzmieniu:
"18. W związku z sytuacją epidemiczną uczestnik wymiany jest bezwzględnie zobowiązany
do przestrzegania wszelkich procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole partnerskiej
oraz miejscach użyteczności publicznej (np. lotniska, muzea). Specyfika wymiany
międzynarodowej oraz realizacji projektów w ramach programu Erasmus+ wymaga od
uczestników pełnego i aktywnego udziału w działaniach zaplanowanych w programie
wymiany, co może oznaczać, że uczestnik będzie zobowiązany między innymi do poddania
się kontrolnemu pomiarowi temperatury, stosowania środków dezynfekujących, poddania się
obowiązkowi zasłaniania ust i nosa, zachowania zasad dystansu społecznego oraz do
wszelkich innych działań ustalonych przez szkołę partnerską lub wynikających z restrykcji
wprowadzonych w kraju wymiany, a mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie oraz
zwalczanie COVID-19."

9. §11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Niniejszy regulamin obowiązuje przez okres trwania projektu, tj. od dnia 1 listopada
2019r. do 31 sierpnia 2022r."

10. Zmianie ulega Załącznik nr 4. Treść w załączeniu.

11. Do Regulaminu dodaje się Załącznik nr 5. Treść w załączeniu.
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ZAŁĄCZNIK NR 4
FORMULARZ REKRUTACYJNY NA WYJAZD DO SZKOŁY PARTNERSKIEJ
................................................................................ w terminie .................................
(podać nazwę szkoły partnerskiej)
(podać termin)
1. DANE OSOBOWE UCZNIA (wypełnia uczeń)
Imię (imiona) i nazwisko
Klasa
Data i miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
Nr telefonu i adres e-mail
Seria i numer paszportu lub dowodu
osobistego
Data ważności paszportu lub dowodu
osobistego (min. 3 miesiące od daty
powrotu z wymiany)
W przypadku nieposiadania paszportu lub dowodu osobistego deklaruję jego wyrobienie
najpóźniej na dwa miesiące przed wyjazdem. TAK
NIE
2. PUNKTACJA UZYSKANA W WYNIKU REKRUTACJI (wypełnia Komisja
Rekrutacyjna)
KRYTERIUM
REKRUTACYJNE
Rozmowa rekrutacyjna w
języku angielskim.

WYNIKI
UMIEJĘTNOŚĆ
KOMUNIKOWANIA SIĘ W
JĘZYKU OBCYM: ......... / 5 pkt.

LICZBA
PRZYZNANYCH
PUNKTÓW
(0-15 pkt.)

TREŚĆ WYPOWIEDZI: ......... / 5
pkt.

1

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA:
............./5 pkt.

2

Śródroczna lub roczna ocena z
języka angielskiego uzyskana
w ostatnim semestrze nauki
poprzedzającym złożenie
wniosku.

(0-4 pkt.)
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3

Śródroczna lub roczna ocena z
historii (lub historii i
społeczeństwa) uzyskana w
ostatnim semestrze nauki
poprzedzającym złożenie
wniosku.

(0-4 pkt.)

suma uzyskanych punktów:
III. OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że informacje zawarte w formularzu aplikacyjnym są zgodne z prawdą,
a niniejsza aplikacja jest zgodą na wyjazd dziecka do szkoły partnerskiej w ......................
w dniach ................................ . Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko
będzie mieszkało u rodziny ucznia szkoły goszczącej oraz realizowało program wymiany
przygotowany przez szkołę goszczącą. Wyrażam zgodę, aby moje dziecko pozostawało pod
opieką prawnych opiekunów ucznia goszczącego lub pracowników szkoły goszczącej.
Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem udziału w projekcie
(w szczególności zapisami regulaminu wymiany międzynarodowej - §7 Regulaminu
uczestnictwa w projekcie Searching for Home (Szukając domu) realizowanego w Liceum
Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku) oraz, że akceptujemy jego zapisy.
Data oraz podpis ucznia: ...................................................................................
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:

.............................................................
.............................................................

IV. OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ
Oświadczamy, że w związku z sytuacją epidemiczną uczeń spełni jeden z poniższych
warunków, co oznacza, że:
1

2
3

posiada i okaże zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki (lub
jednej dawki w przypadku szczepionki jednodawkowej) na COVID-19 (zgodnie
z przepisami obowiązującymi w danym kraju)
posiada i okaże zaświadczenie w języku angielskim o odbyciu choroby
COVID-19 (zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju).
wykona test na COVID-19 przed wyjazdem oraz po powrocie (zgodnie z
przepisami obowiązującymi w danym kraju).

Proszę zaznaczyć punkt dotyczący kandydata wstawiając znak X w odpowiednie pole.

Data oraz podpis ucznia: ...................................................................................
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych:

.............................................................
.............................................................

Projekt Searching for Home (Szukając domu) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
programu Erasmus+, Sektor: Edukacja Szkolna; Akcja 2 - Projekty współpracy szkół.
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla
jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą
odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. Publikacja bezpłatna.

5

Załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE RODZICA UCZESTNIKA WYJAZDU DO SZKOŁY
PARTNERSKIEJ

_______________________________
Imię i nazwisko rodzica

Oświadczam, że:
1. Moje dziecko __________________________ na 14 dni przed dniem wyjazdu do szkoły
partnerskiej nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-COV-2 lub chorą na
COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny i otoczenia dziecka nie przebywa na
kwarantannie oraz nie ma widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry,
dziecko nie ma żadnych objawów chorobowych (np. podwyższona temperatura, kaszel, ból
gardła, utrata smaku i węchu i inne nietypowe).
2. Jestem świadom pełnej odpowiedzialności udziału mojego dziecka w wymianie
międzynarodowej w ____________________ w dniach _______________ w aktualnej
sytuacji epidemicznej.
3. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała dziecka, stosowanie przez nie
środków dezynfekujących, poddanie się obowiązkowi zasłaniania ust i nosa oraz na wszelkie
inne działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie COVID-19.
4. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować szkołę o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie wirusa SARS-COV-2 w moim najbliższym otoczeniu.

___________________________

____________________________

miejscowość i data

podpis rodzica/opiekuna prawnego
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