
Regulamin uzyskiwania punktów w projekcie Erasmus+  

Prawo do edukacji uchodźców i odrobina empatii 

 

1. Do udziału w wymianie zagranicznej zakwalifikowani zostaną uczniowie, 

którzy zgromadzili najwięcej punktów. 

2. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w wymianie muszą brać udział 

uczniowie obojga płci w liczbie zbliżonej.  

3. Uczniowie gromadzą punkty realizując zadania projektowe i  poprzez 

udział w dodatkowych zajęciach.  

4. W wymianie mogą wziąć udział  uczniowie, którzy w poprzednim 

semestrze (lub na koniec roku szkolnego)  uzyskali co najmniej dobrą 

ocenę z języka angielskiego. 

5. W wymianie mogą wziąć udział  uczniowie, którzy w poprzednim 

semestrze (lub na koniec roku szkolnego)  uzyskali co najmniej ocenę 

dobrą z zachowania oraz czynnie angażują się w działania  na rzecz 

szkoły (np. w Samorządzie Szkolnym lub innych organizacjach) oraz 

charytatywne (np. w wolontariacie). 

6. W przypadku jednakowej liczby punktów o przewadze decyduje ocena z 

kolejnego języka obcego. 

 

Punktacja szczegółowa 

Rodzaj zadania  Szczegóły  Punktacja  

Zadania projektowe z 

różnych przedmiotów 

Zadanie projektowe z 

języka angielskiego  

Zadanie 1 : Suma 

punktów możliwych do 

zdobycia:                                     

15 

Zadanie 2 : Suma 



punktów możliwych do 

zdobycia:                                     

10 

 

 

 Zadanie projektowe z 

języka francuskiego 

Zadanie 1 : Suma 

punktów możliwych do 

zdobycia:                                     

15 

 

 Zadanie projektowe z 

języka niemieckiego 

Zadanie 2 : Suma 

punktów możliwych do 

zdobycia:                                     

15 

 Zadanie łączne – 

kompozycja słownika w 

trzech językach  ( forma 

książkowa lub 

prezentacja )  

Suma punktów 

możliwych do zdobycia:                                     

10 ( oceniają 

nauczyciele języków 

obcych ) 

 Zadanie projektowe 

religii  

Zadanie 1 : Suma 

punktów możliwych do 

zdobycia:                                     

14 

Zadanie 2 : Suma 

punktów możliwych do 

zdobycia:                                     

14 

 Zadanie projektowe z Zadanie 1 : Suma 



geografii  punktów możliwych do 

zdobycia:                                     

15 

 Zadanie projektowe  z 

plastyki 

Udział – 1 punkt 

Laureaci kolejno: 6,4,2 

punkty ( ocenia 

nauczyciel plastyki) 

Zadania projektowe inne Zadanie projektowe z 

zakresu doradztwa 

zawodowego 

Suma punktów 

możliwych do zdobycia:                                     

15  

 Tworzenie prezentacji z 

zakresu tematyki 

projektu 

 Od 5 do 10 punktów  

(ocenia nauczyciel 

informatyki)  

 Konkurs na logo 

projektu  

Udział – 1 punkt 

Laureaci kolejno: 6,4,2 

punkty ( ocenia 

nauczyciel plastyki)  

 Film, wywiad, 

opowiadanie – losy 

uchodźców  

Suma punktów 

możliwych do zdobycia: 

20 ( ocenia Zespół)                                     

 Konkurs fotograficzny – 

dokumentacja projektu  

Udział – 1 punkt 

Laureaci kolejno: 6,4,2 

punkty ( ocenia 

nauczyciel plastyki) 

 Tłumaczenia tekstów na 

język angielski- ankieta 

znajomości naszego 

kraju i inne 

Suma punktów 

możliwych do zdobycia: 

10 ( przydziela 

nauczyciel języka 



angielskiego) 

 Tworzenie gazetek , 

artykułów na stronę 

internetowa 

Suma punktów 

możliwych do zdobycia: 

do 10  (ocenia Zespół)                                     

Obsługa wizyty 

partnerskiej  

Zadania związane z 

goszczeniem nauczycieli 

z krajów partnerskich 

- przygotowywanie 

wizyty  

- występy  

- oprowadzanie  

- inne 

Za każde działanie od 2 

do 10 punktów  

(przydziela Zespół)  

 

 

7. Punkty zliczane przez poszczególnych nauczycieli są gromadzone przez 

koordynatora projektu i mogą być udostępniane do wglądu. tylko osobie 

zainteresowanej.  

8. W razie pytań i niejasności proszę o kontakt z koordynatorem projektu – 

mgr Marzena Żmuda lub członkami Zespołu ds. Projektu  

 

 

 

Opracowanie; Marzena Żmuda – koordynator  

 

 


