Regulamin naboru i uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych do Holandii uczniów Szkoły
Podstawowej nr 19 im. Wandy Chotomskiej w Łodzi
INFORMACJE OGÓLNE

1. W ramach realizacji projektu , realizowanego wspólnie z holenderską organizacją YOUCEE,
przewiduje się wyjazdy do Holandii , gdzie odbywa się Międzynarodowa Konferencja Młodzieży –
Airborne International Youth Conference ( według harmonogramu organizatora) .
2. Ze względu na niewielką ilość uczniów, którzy mogą uczestniczyć w tych wyjazdach, traktowane są
one jako wyróżnienie dla tych,, którzy charakteryzują się :






kulturą osobistą, odpowiedzialnością,
zaangażowaniem w życie szkoły,
dobrą znajomością języka angielskiego (umożliwiającą komunikację i udział w zajęciach,
które odbywają się wyłącznie w j. angielskim),
aktywnym uczestnictwem w zajęciach przygotowujących do wyjazdu,
umiejętnością wypowiadania się publicznie w obcym języku.

3. Opiekunami uczniów podczas wyjazdu są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi.
REKRUTACJA
1. Przy rekrutacji na wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria:
a) Zaangażowanie uczniów w przygotowania do reprezentowania szkoły w Holandii
( konkurs poetycki – napisanie wiersza związanego z operacją Market-Garden w języku
polskim i angielskim, znajomość historii (operacja Market-Garden), przygotowanie
niezbędnych materiałów do konferencji )
b) stopień znajomości języka angielskiego (wyboru wstępnego dokonują nauczyciele języka
angielskiego).
c) bardzo dobre lub wzorowe zachowanie (brana jest pod uwagę ocena za zachowania
uzyskana na koniec I semestru w klasie siódmej )

d) uzyskanie pozytywnej opinii wychowawcy ucznia
e) posiadanie aktualnego paszportu lub tymczasowego dowodu osobistego
f) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd zagraniczny i pokrycie kosztów
przejazdu oraz ubezpieczenia (oświadczenie pisemne)

Kierownik wyjazdu i nauczyciel opiekujący się grupą podejmie ostateczną decyzję o doborze
uczestników spośród wytypowanych przez nauczycieli.
2. W szkole powołana jest komisja rekrutacyjna, która dokona rekrutacji uczniów biorących udział
w wyjeździe. Komisja składa się z kierownika wyjazdu, nauczycieli języka angielskiego oraz
nauczyciela uczestniczącego w realizacji projektu.
3. Proces rekrutacji zostanie poprzedzony informacją na Radzie Pedagogicznej.
4. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie klas siódmych ( podczas konferencji będą to uczniowie
klas ósmych).
5. Rekrutacja na każdorazowy wyjazd odbędzie się na podstawie wyżej opisanych kryteriów .
6. Przy ustalaniu stopnia znajomości języka będą brane pod uwagę oceny z języka angielskiego oraz
opinie nauczycieli uczących tego przedmiotu.
7. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość uczniów, którzy mogą wziąć udział w wyjeździe,
utworzona zostanie grupa rezerwowa.
8. Niemożność wyłonienia uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów spowoduje
konieczność przeprowadzenia losowania.
9. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału w wyjeździe zostanie
zaproszony uczeń z listy rezerwowej.
10. Prace komisji rekrutacyjnej kończą się sporządzeniem listy uczestników, która zostaje podana do
publicznej wiadomości.
11. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd na konferencję zrezygnuje bez uzasadnionych przyczyn,
rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do zwrotu wszystkich poniesionych kosztów
wynikających z tej rezygnacji.
12. Uczniowie w ramach projektu mają prawo do jednokrotnego wyjazdu zagranicznego.
13. Dyrektor szkoły lub kierownik wyjazdu zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego
regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności od nich niezależnych.
14. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z dyrektora szkoły, kierownika
wyjazdu i nauczyciela opiekującego się grupą.

