REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ‘LITTLE SCIENTIST’ W RAMACH PROGRAMU ERSMUS PLUS
Kraje uczestniczące w projekcie:
Cypr, Hiszpania, Polska, Szwajcaria, Turcja
Wyjazdy do krajów: Cypr, Hiszpania, Turcja
Wizyta w Polsce uczniów z krajów: Cypr, Hiszpania, Szwajcaria
1. Projekt trwa w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017.
2. Projekt jest ogólnodostępny dla uczniów gimnazjum.
3. Projekt odbywa się w języku angielskim, więc uczniowie powinni posługiwad się tym językiem
w mowie na poziomie umożliwiającym komunikację.
4. Uczniowie biorący udział w projekcie tworzą grupę, która pracuje nad jego realizacją przez
cały okres jego trwania, to jest 2 lata. Poprzez pracę nad realizacją projektu rozumie się
uczestnictwo w 1 wyjeździe międzynarodowym na ucznia, pracę przygotowawczą do
wyjazdu, prezentację dla szkoły po przyjeździe z wyjazdu, pracę przygotowawczą do przyjęcia
szkół partnerskich w naszej szkole w czerwcu 2016r., oraz wszelkich działao wynikających z
realizacji projektu w każdej jego fazie.
5. Uczniowie biorący udział w projekcie są ambasadorami Gimnazjum Łódzkiego Stowarzyszenia
Oświatowego przez cały okres trwania projektu, zarówno w Polsce jak i podczas wizyt
zagranicznych. Przez określenie ‘ambasador szkoły’ rozumie się ucznia, którego zachowanie
jest zawsze nienaganne, zawsze nosi mundur szkolny, oraz cechuje go zaangażowanie w życie
szkoły.
6. Tematyka projektu związana jest z grupą przedmiotów ścisłych. Uczniowie będą rozwiązywad
zadania projektowe w grupach międzynarodowych.
7. Rodziny uczniów biorących udział w projekcie są przygotowane na goszczenie uczniów z
krajów partnerskich w swoich domach podczas ich pobytu w Polsce, oraz wyrażają zgodę na
pobyt swojego syna/córki w rodzinie uczniów z krajów partnerskich podczas wizyty
zagranicznej.
8. Wybór kraju, do którego uczniowie jadą na wizytę, dokonuje się na podstawie losowania.
Jeśli do udziału w projekcie zgłosi się więcej uczniów niż dostępnych jest miejsc na wyjazdy,
do losowania przystępują uczniowie według kolejności złożenia deklaracji uczestnictwa.
9. Zgłoszenie do projektu odbywa się poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa podpisanej przez
obydwoje rodziców do sekretariatu szkoły od dnia 30.11.2015r.
10. Sytuacje nadzwyczajne, bądź nieobjęte regulaminem, rozpatrywane będą wspólnie przez
dyrektora szkoły, szkolnego koordynatora projektu i nauczycieli uczących w projekcie.
11. Regulamin został opublikowany w dniu 25.11.2015r. i obowiązuje od dnia ogłoszenia.

