
REGULAMIN ELIMINACJI DO WYJAZDÄW ZAGRANICZNYCH 

W RAMACH PROGRAMU CCOOMMEENNIIUUSS

1. Uczeń, kt�ry wyraża chęć wyjazdu do kraju europejskiego w ramach 

programu Comenius, bierze udział w egzaminie ustnym z języka angielskiego, 

w egzaminie z wiedzy o danym kraju, a także zdobywa dodatkowe punkty za 

pracę na rzecz szkoły oraz za opiekę nad gościem zagranicznym.

Liczba punkt�w rozkłada się w następujący spos�b:

 egzamin ustny z języka angielskiego – 10 punktÅw

 test z wiedzy o danym kraju – 10 punktÅw

 przyjmowanie zagranicznego gościa – 10 punktÅw

 deklaracja przyjęcia gościa – 5 punktÅw

 działania na rzecz szkoły – 10 punktÅw (w tym 5 punktÅw za działania

w ramach projektu Comenius, pozostałe 5 punktÅw jest przyznawane po 

jednym za każdy podpunkt).

2. Działania na rzecz szkoły obejmują:

a) reprezentowanie szkoły wewnątrz (przez co rozumie się prace w składzie 

redaktorskim gazetki, samorządzie uczniowskim, itd.)

b) reprezentowanie szkoły na zewnątrz (przez co rozumie się opieka nad 

sztandarem, wszelkie wyjazdy poza szkołę),

c) konkursy i olimpiady,

d) uczestniczenie w kołach pozaprzedmiotowych,

e) oraz inne, zaakceptowane przez komisję*.

Nie punktuje się takiej działalności jak: uczestniczenie w kołach 

przedmiotowych. 



3. Uczeń nie może mieć zachowania niższego niż dobre.

4. Działania na rzecz szkoły obejmują tylko obecny rok szkolny od 1 sierpnia. 

Dana praca musi zostać podpisana przez nauczyciela odpowiedzialnego za 

wymienioną działalność.

5. Uczeń wymienia na kartce swoje prace na rzecz szkoły i przekazuje je 

komisji. Komisja przyznaje następnie odpowiednią ilość punkt�w.

6. Osoba, kt�ra przyjmowała w poprzednich latach gościa zagranicznego

u siebie w domu, ma przyznane 10 punkt�w, pod warunkiem, że jeszcze nie 

skorzystała z wyjazdu. Oznacza to, że osoba, kt�ra już wyjechała za granicę 

w ramach programu Comenius i podczas eliminacji otrzymała 10 punkt�w za 

przyjęcie u siebie zagranicznego gościa, nie może po raz drugi otrzymać 

10 punkt�w.

7. Osoby, kt�re wyraziły chęć przyjęcia u siebie zagranicznego gościa podczas 

wizyty roboczej w Polsce tego samego roku szkolnego, otrzymują 5 punkt�w.

8. Uczniowie, kt�rzy zgłosili chęć przyjęcia zagranicznego gościa podczas 

wizyty roboczej w Polsce tego samego roku szkolnego, a mimo tego wycofały 

się po eliminacjach do wyjazdu za granicę, są zobowiązane znaleźć za siebie 

zastępstwo. Uczniowie ci i ich rodzice zobowiązani są do podpisania deklaracji 

przyjęcia ucznia.

*W skład komisji wchodzą następujące osoby:
 Katarzyna Szczepaniak
 Tomasz Kosakiewicz
 Aleksandra Czajkowska
 Agnieszka Janaszek
 Edyta Świder
 Martyna Mochocka
 Robert Puchała


