Regulamin wyjazdów na Projekty Edukacyjne obowiązujący uczniów
Oddziałów Międzynarodowych (klas 1 i 2 IB oraz pre-IB i IB-MYP)
w Liceum Ogólnokształcącym nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5
we Wrocławiu

1. Regulamin określa zasady, na jakich uczniowie Oddziałów Międzynarodowych Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu mogą uczestniczyć w Projektach Edukacyjnych.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) Projekt Edukacyjny – inicjatywa polegająca na wielotematycznej edukacji obywatelskiej
poprzez:
i. symulację obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych,
ii. obrady Europejskiego Parlamentu Młodzieży,
iii. symulację obrad Międzynarodowego Trybunału Karnego,
iv. inną aktywność, która zostanie zatwierdzona przez Koordynatora Programu
International Baccalaureate Diploma Programme,
2) Uczeń – uczeń klasy:
i. 1 lub 2 IB,
ii. pre-IB,
iii. IB-MYP,
3) Koordynator Programu International Baccalaureate Diploma Programme – pracownik
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 będący odpowiedzialnym za koordynowanie
programu International Baccalaureate Diploma Programme,
4) Wychowawca – nauczyciel sprawujący wychowawstwo w oddziale Ucznia,
5) Nieobecność – nieobecność na zajęciach lekcyjnych wynikająca z udziału w Projekcie
Edukacyjnym,

6) Roszczenie – roszczenie przyznania usprawiedliwienia Nieobecności,
7) Karta Projektu Edukacyjnego – niemający mocy prawnej, wewnątrzszkolny system
potwierdzania przez nauczycieli przyzwolenia na udział Ucznia w Projekcie Edukacyjnym,
służący Koordynatorowi Programu International Baccalaureate Diploma Programme do
ocenienia zdolności ucznia (w rozumieniu możliwości opuszczenia zajęć edukacyjnych
bez wyraźnego uszczerbku na zrozumieniu przez Ucznia przyswajanego materiału) do
udziału w Projekcie Edukacyjnym
3. Definicje pojęć niezdefiniowanych w niniejszym regulaminie zostają przyjęte zgodnie z tymi
obowiązującymi w Statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu.

4. Uczeń ma prawo do usprawiedliwionej Nieobecności na maksymalnie 30 godzinach lekcyjnych
w ciągu jednego roku szkolnego.
5. W celu złożenia Roszczenia Uczeń powinien spełniać następujące kryteria:
1) absencja Ucznia nie może być wyższa niż 15% w okresie poprzedzającym przewidywaną
Nieobecność (w przypadku braku okresu poprzedniego stosuje się okres z wpłynięcia
Roszczenia),
2) uzyskać od rodziców/ opiekunów prawnych zgodę (zał. 1) na wyjazd i ich deklarację, że
podejmują się opieki nad Uczniem w trakcie uczestnictwa w Projekcie Edukacyjnym, jak
również, że przejmują odpowiedzialność za wszelkie czyny Ucznia.
6. Roszczenie może zostać pozytywnie rozpatrzone jedynie gdy Uczeń spełnia wymogi
przedstawione w pkt.5 oraz:
1) złożył Roszczenie do Koordynatora Programu International Baccalaureate Diploma
Programme w terminie przynajmniej 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Programu
Edukacyjnego,
2) Uczeń nie ma żadnych zapowiedzianych prac egzaminacyjnych w terminie
przewidywanej absencji lub

3) (w przypadku zaistnienia pkt.6 ppkt. 2) uzyska pozwolenie od nauczyciela zajęć
edukacyjnych , z którego praca egzaminacyjna jest zapowiedziana,
4) co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia Projektu Edukacyjnego poinformował
wszystkich nauczycieli o planowanej nieobecności i ustalił z nimi warunki nadrobienia
zaległości powstałych jej tytułem oraz uzyskał ich przyzwolenie w postaci podpisu na
Karcie Projektu Edukacyjnego (zał. 2)
5) przedstawił Wychowawcy zgodę rodziców (z pkt.5 ppkt.2) w terminie nie późniejszym
niż 7 dni przed rozpoczęciem Projektu Edukacyjnego,
6) bezpośrednio po przyjeździe przedstawił Wychowawcy dokument potwierdzający
uczestnictwo w Projekcie Edukacyjnym,
7) przygotował i uzupełnił dokumentację związaną z wyjazdem i złożył ją bezpośrednio po
powrocie u Koordynatora.
7.

W przypadku gdy Uczeń nie wypełni jednego z podpunktów punktu 6 (z wyłączeniem pkt.6 ppkt.3)
nie otrzymuje pozytywnego rozpatrzenia Roszczenia lub (w przypadku gdy Roszczenie zostało
przyznane) Roszczenie zostaje unieważnione.

8. Uczeń może uzyskać odmowę przyznania usprawiedliwienia mimo wypełnienia wszystkich
warunków z pkt.5, jeżeli Koordynator Programu International Baccalaureate Diploma Programme
będzie miał uzasadnione obiekcje dotyczące słuszności Roszczenia,
1) W szczególnym przypadku, po uzasadnionej decyzji Koordynatora Programu
International

Baccalaureate

Diploma

Programme,

możliwe

jest

przyznanie

Usprawiedliwienia Nieobecności na dodatkowych godzinach lekcyjnych.

9. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się Statutu Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Zał. 1

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział Ucznia1 w Projekcie
Edukacyjnym
___________________________
(data, miejsce)
Ja (niżej podpisana/ podpisany) ________________________________ legitymujący się dowodem
tożsamości ________________________________ (rodzaj dokumentu/ numer) w pełni świadoma/
świadomy postanowień „Regulaminu wyjazdów na Projekty Edukacyjne obowiązującego uczniów
Oddziałów Międzynarodowych (klas 1 i 2 IB oraz pre-IB i IB-MYP) w Liceum Ogólnokształcącym nr V w
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu”, wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
____________________________________________________

w

Projekcie

Edukacyjnym

____________________________________________________________________________ (pełna
nazwa projektu) w terminie ______________________________.
Podpisując ten dokument poświadczam, że w czasie trwania wyżej wymienionego Projektu
Edukacyjnego biorę pełną odpowiedzialność za czyny mojego dziecka, jak również że sprawuję
(w tymże terminie) opiekę nad moim dzieckiem.
Dodatkowo zrzekam się jakichkolwiek roszczeń, jakie mogłyby wyniknąć w następstwie udziału
mojego dziecka w Projekcie Edukacyjnym, w stosunku do Liceum Ogólnokształcącego nr V w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu.
___________________________
(podpis rodzica/ opiekuna prawnego)

1

Wszelkie pojęcia użyte w niniejszej zgodzie rozumiane są w świetle definicji przyjętych w „Regulaminie wyjazdów na

Projekty Edukacyjne obowiązującym uczniów Oddziałów Międzynarodowych (klas 1 i 2 IB oraz pre-IB i IB-MYP) w Liceum
Ogólnokształcącym nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu”.

Zał. 2

Karta Projektu Edukacyjnego2
Imię i nazwisko Ucznia:_______________________________________
Termin przewidywanej Nieobecności: _______________________________________
Ja, niżej podpisany nauczyciel uczący w Liceum Ogólnokształcącym nr V w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu, wyrażam zgodę na opuszczenie lekcji wyżej podpisanego
Ucznia w związku z udziałem w Projekcie Edukacyjnym, oraz jestem świadoma/ świadomy, że ta karta
jest niemającym mocy prawnej, wewnątrzszkolnym system potwierdzania przez nauczycieli
przyzwolenia na udział Ucznia w Projekcie Edukacyjnym,
International

Baccalaureate

Diploma

Programme

do

służącym Koordynatorowi Programu
procesów

przyznania

Uczniowi

Usprawiedliwienia.
Przedmiot / nauczyciel
prowadzący

Zgoda nauczyciela
(niepotrzebne skreślić)
Wyrażam zgodę

Data/ podpis

Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
2

Wszelkie pojęcia użyte w niniejszym formularzu rozumiane są w świetle definicji przyjętych w „Regulaminie wyjazdów na

Projekty Edukacyjne obowiązującym uczniów Oddziałów Międzynarodowych (klas 1 i 2 IB oraz pre-IB i IB-MYP) w Liceum
Ogólnokształcącym nr V w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 we Wrocławiu”.

Zał. 3

Zestawienie wykorzystanych godzin

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………….
Nazwa projektu

Termin

Liczba
opuszczonych
godzin zajęć
lekcyjnych

Podpis
wychowawcy

