
 

Regulamin Projektu Comenius 
„Healthy people for a prosperous Europe” (skrót: „Health is Wealth”) - 

„Zdrowi ludzie dla rozwijającej się Europy” (skrót: „Zdrowie to majątek”)
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu

I. Informacje ogólne

1. Projekt realizowany jest w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu w okresie od 
01.08.2013 do 31. 07.2015 w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.
2. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.
3. Dodatkowym źródłem finansowania projektu mogą być środki  pochodzące od 
sponsorów.
4. Celem projektu jest rozwijanie wśród uczniów świadomości potrzeby zdrowego stylu 
życia.
5. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli z 7 krajów partnerskich (Holandia, 
Polska, Łotwa, Turcja, Wielka Brytania, Czechy, Hiszpania).
6. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
7. Projekt skierowany jest do uczniów 12-16 lat.
8. W projekcie udział biorą wszyscy uczniowie szkoły.
9. Udział w projekcie jest bezpłatny.

II. Cele projektu
1.Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów i nauczycieli.
2. Zdobycie przez uczniów wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia w codziennym życiu.
3. Wiedza uczniów i nauczycieli pozwalająca na określenie własnego stanu zdrowia. 
4. Podniesienie motywacji by dbać o własne zdrowie.
5. Wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami na temat dobrych praktyk związanych ze 
zdrowym stylem życia.
6. Poznanie nowych dyscyplin sportowych,  aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego.
7. Promowanie zdrowego odżywiania.
8. Wzrost ilości ruchu w codziennym życiu uczniów i nauczycieli.
9. Wzrost ilości warzyw i owoców w codziennej diecie uczniów i nauczycieli.
10. Zaangażowanie rodziców do wspólnego udziału w realizacji założeń projektu i 
promowanie zdrowego stylu życia w rodzinach uczniów.

III. Główne działania projektowe
1. Działania wymienione w miesięcznym harmonogramie zadań (załącznik nr 1 do 
regulaminu) .
2. Spotkania robocze nauczycielskiego i uczniowskiego Klubów Comeniusa.
2. Spotkania robocze międzynarodowe uczniów i/lub nauczycieli ze szkół partnerskich 
(podsumowanie  realizacji określonych etapów projektu, wymiana doświadczeń, integracja 
kulturowa, realizacja określonych zadań w krajach partnerskich, doskonalenie znajomości 
języka angielskiego).



 

3. Udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu Comenius.
4. Opracowanie produktów końcowych i ich upowszechnianie.

IV. Zasady uczestnictwa w projekcie.
1. Głównymi beneficjentami projektu są uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Kornowacu w wieku 12-16 lat.
2. W zadaniach projektowych zaplanowanych do realizacji podczas normalnych zajęć 
lekcyjnych będą brać udział wszyscy uczniowie gimnazjum. Na udział w tych zajęciach nie 
jest wymagana zgoda rodziców.
3. Każdy uczeń może zgłosić chęć udziału w zajęciach pozalekcyjnych w w realizacji 
dowolnej liczby zadań. O liczbie biorących udział w realizacji poszczególnych zadań 
decydować będzie specyfika zadań i kompetencje uczniów, niezbędne do ich wykonania.
4. Uczniowie i nauczyciele wybierają swoich przedstawicieli do Klubów Comeniusa (6 
nauczycieli, około 30 uczniów), których zadaniem jest dbanie wraz z koordynatorem  o 
prawidłową, zgodną z regulaminem i terminową realizacją projektu, informowanie o 
bieżących ustaleniach pozostałych członków społeczności szkolnej oraz ewaluacja 
przebiegu projektu. 
5. Członkami Uczniowskiego Klubu Comeniusa są członkowie Samorządu Uczniowskiego 
oraz wybrani demokratycznie przedstawiciele z każdej klas, zgłaszający chęć działania w 
ramach tego Klubu.
6. Członkowie Klubu Comeniusa muszą dostarczyć zgodę rodziców na udział w projekcie i 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 2 i nr 3 do regulaminu)
6. Spotkania Klubów Comeniusa organizowane są (informacja przez radiowęzeł szkolny) 
przynajmniej raz w miesiącu. Obecność członków na spotkaniu Klubu jest obowiązkowa. 
7. Decyzję w sprawie udziału ucznia w realizacji konkretnych zadań podejmuje koordynator 
projektu, po wysłuchaniu opinii członków Klubów Comeniusa.
8. Uczeń przystępujący do realizacji zadania w ramach zajęć pozalekcyjnych winien 
dostarczyć koordynatorowi zgodę rodziców na udział w projekcie i przetwarzanie danych 
osobowych dziecka (wzór: załączniki nr2 i nr 3 do regulaminu). 
9. Uczniowie wykonują zadania związane z projektem pracując samodzielnie lub pod 
nadzorem nauczyciela – grupowo lub indywidualnie.

V. Przyjmowanie uczniów ze szkół partnerskich
1. W czasie realizacji projektu uczniowie mogą przyjmować partnerów z zagranicy u siebie 
w domu.
2. Rodzina przyjmująca zapewnia uczniowi z zagranicy opiekę oraz niezbędne warunki 
pobytu, w tym:
a) zakwaterowanie, w szczególności samodzielne miejsce do spania,
b) wyżywienie, oprócz czasu, gdy uczeń będzie przebywał pod opieką swoich nauczycieli,
c) możliwość poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji i wartości.
3. Rodzice ucznia potwierdzają gotowość do przyjęcia gościa ze szkoły partnerskiej w 
oświadczeniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
4. Dodatkowe zasady pobytu uczniów ze szkoły partnerskiej będą ustalane z rodzinami 
przyjmującymi oraz rodzicami wysyłającymi dziecko do kraju partnerskiego przed 
wyjazdem.
5. Przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na 



 

wyjazd zagraniczny.
6. Wybór kraju, z którego pochodzi dziecko, dokonywany będzie losowo. Oznacza to, że 
rodzice nie będą mieli wpływu na wybór kraju, z którego dziecko będą gościć.

VI. Zasady rekrutacji na wyjazdy zagraniczne uczniów.
1. Jedną z form realizacji projektu są wyjazdy zagraniczne, podczas których uczniowie 
mieszkają w domach rodzinnych partnerów lub w hotelach.
2. Liczba wyjazdów zagranicznych uzależniona jest od uzyskanej kwoty dofinansowania 
oraz kosztów ich organizacji. 
3. Podstawowymi kryteriami kwalifikującymi na wyjazd są:
a) gotowość przyjęcia ucznia z zagranicy na cały okres pobytu (4-6 dni) oraz zapewnienia 
mu opieki, zakwaterowania i wyżywienia, potwierdzona poprzez złożenie oświadczenia 
(wzór: załącznik nr 4 do regulaminu)
b) zaangażowanie ucznia w realizację projektu i rzetelne wykonywanie powierzonych 
zadań,
c) stosunek do nauki języka angielskiego i umiejętność komunikowania się w tym języku,
d) zachowanie i kultura osobista.
4. Wybór uczniów do wyjazdów do poszczególnych krajów dokonywany będzie w miarę 
postępów projektu, zgodnie z harmonogramem zadań projektu (załącznik nr 1 do 
regulaminu), na co najmniej miesiąc przed planowaną podróżą.
5. Wyboru uczniów do wyjazdów zagranicznych spośród chętnych uczniów dokonują 
nauczyciele – członkowie Nauczycielskiego Klubu Comeniusa, uwzględniając kryteria 
wymienione w punkcie 3,  po wysłuchaniu opinii członków Uczniowskiego Klubu 
Comeniusa.
6. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w wyjeździe zagranicznym w formie pisemnej do 
koordynatora projektu, przynajmniej na trzy miesiące przed planowanym wyjazdem. 
Orientacyjne terminy wyjazdów ogłoszone zostaną na gazetce Comeniusa.
7. Rodzice wyrażają zgodę na wyjazd dziecka poprzez złożenie oświadczenia. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
8. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami uczniów, które ma na celu 
przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem uczniów za granicą. 
Przed wyjazdem uczniów do kraju partnerskiego ustalane będą dodatkowe zasady pobytu 
uczniów.
9. Podczas wyjazdów zagranicznych w zależności od programu wizyty uczniowie są pod 
opieką swoich opiekunów, nauczycieli szkoły goszczącej lub rodziców uczniów 
goszczących. 
10. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, koszty wynikające z tej 
rezygnacji (odwołanie rezerwacji, zmiana nazwiska na bilecie lotniczym itp.) ponoszą 
rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
11. Wszystkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez koordynatora 
projektu.

VII. Zasady rekrutacji na wyjazdy krajowe.
1. W projekcie zaplanowane zostały wyjazdy krajowe jednodniowe.
2. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do wyjazdów krajowych:
a) stopień zaangażowania w wykonywanie zadań projektu,



 

b) frekwencja w spotkaniach i zadaniach pozalekcyjnych projektu,
c) udział i sukcesy w konkursach dotyczących projektu (np. konkurs na logo projektu, 
konkurs fotograficzny, itd.)
d) wiedza na temat krajów partnerskich – udział i miejsce w konkursie wiedzy o krajach 
partnerskich,
e) zaangażowanie w naukę języka angielskiego (na podstawie opinii nauczyciela)
f) kultura osobista.
3. Uczniowie spełniający powyższe kryteria w stopniu pozwalającym na zakwalifikowanie 
do wyjazdu krajowego winni dostarczyć koordynatorowi pisemną zgodę rodziców na 
wyjazd (załącznik nr 6). Brak zgody na tydzień przed planowanym wyjazdem powoduje 
wybór kolejnego ucznia z listy rezerwowej.

VIII. Zasady uczestnictwa uczniów w wyjazdach:
1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe, konieczna jest zgoda rodziców/prawnych 
opiekunów  w formie pisemnej.
2. Uczeń zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, karta 
informacyjna  itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego 
potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wycieczek obowiązującym w Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Kornowacu.
3. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zobowiązany jest do właściwego przygotowania do 
wyjazdu: zabrania kompletu potrzebnych dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia itp.
4. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń 
koordynatora projektu i opiekunów.
5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:
a) zakaz samodzielnego oddalania się od grupy,
b) zakaz spożywania napojów alkoholowych i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek 
postaci,
c) zakaz palenia papierosów.
6. Uczestnicy wyjazdów zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w miejscu, które 
jest przeznaczone na nocleg.
7. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu dnia.
8. Uczestnicy przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych, kodeksu ruchu drogowego 
itp.
9. Obowiązkiem każdego uczestnika jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły 
i kraju. 
10. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię 
czy przekonania.
11. W przypadku złamania powyższych reguł uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału 
w projekcie, oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w Statucie szkoły.
12. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, odpowiedzialność finansową ponoszą 
rodzice/opiekunowie prawni.
13. Uczestnicy wyjazdów podlegają regulaminowi wycieczek, obowiązującemu w 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu od momentu zbiórki przed wyjazdem do 
momentu zakończenia wyjazdu przez kierownika wyjazdu.



 

IX. Postanowienia końcowe
1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, Dyrektor szkoły ma prawo 
zmiany postanowień powyższego regulaminu.
2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do Dyrekcji 
szkoły.
3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej 
szkoły.

X. Wykaz załączników do regulaminu
1. Harmonogram zadań projektu (załącznik nr 1)
2. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział w projekcie (załącznik nr 2)
3. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 
wizerunku dziecka (załącznik nr 3)
4. Oświadczenie o gotowości przyjęcia ucznia z jednej ze szkół partnerskich (załącznik nr 4)
6. Zgoda rodzica na wyjazd zagraniczny ucznia (załącznik nr 5)
7. Zgoda rodzica na wyjazd krajowy ucznia (załącznik nr 6)
8. Karta informacyjna o uczniu biorącym udział w wyjeździe zagranicznym (załącznik nr 7)

Regulamin został zaopiniowany pozytywnie przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców w dniu 
16.10.2013 i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 18.10.2013r.

Koordynator projektu:
Iwona Knura 

Kornowac, 18 października 2013 r.


