
      Na temelju članka 90. Statuta Osnovne škole Domovinske zahvalnosti, a sukladno odredbama 

Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt u okviru programa Erasmus + (Uredba (EU) br. 

1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi i programu Erasmus 

+ programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, broj Sporazuma 2018-1-HR01-

KA229-047418_1,  ravnatelj Ustanove Ivan Uzun, dana 01. listopada 2018. godine donosi 

 

ODLUKU O ODREĐIVANJU PRAVILA VEZANO ZA 

SUDJELOVANJE U PROGRAMU ERASMUS + 

POD SLOGANOM 

“RespACT Your Peer; Don't Bully, Be FRIENDLY” 

 

I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 

      Ovom Odlukom propisuju se prava i obveze svih sudionika Erasmus + projekta (u daljnjem tekstu 

– projekt), odnosno ciljevi projekta, kriteriji za odabir sudionika, pravila o sudjelovanju, potrebne 

kvalifikacije za odabir sudionika te sva ostala pravila vezana za mobilnost i ostvarenje same ideje 

projekta. 

II. CILJEVI PROJEKTA 

Članak 2. 

      Ciljevi projekta su: 

1. Razviti znanje učenika o: 
 

 Oblicima nasilja među vršnjacima, metodama za njihovo rješavanje. 

 Zajedništvu i prijateljstvu među učenicima u školi i izvan nje. 

 Različitim sportskim, glazbenim, likovnim, filmskim i scenskim aktivnostima stvarati 

prijateljsko ozračje među učenicima unutar škole i izvan nje. 

 Informatici, korištenjem Web 2.0 alata za izradu brošura, animacija, filmova, kvizova itd. 
 

2. Povećati njihovu društvenu svijest: 
 

 Tijekom ostvarivanja projekta učenici trebaju proučavati utjecaj prijateljskog odnosa među 

vršnjacima kako bi se time razvila pozitivna atmosfera među učenicima. 
 

 Proširit će se učeničko znanje o različitim oblicima nasilja (fizičko, psihičko, online…) koje 

imaju negativan utjecaj na psihičko ljudsko zdravlje, negativan utjecaj na uspjeh učenika u 

školi i sl. Predstaviti će se različita rješenja i prijedlozi o smanjenju svih oblika nasilja i 

njegovog negativnog utjecaja na akademsko postignuće učenika. 
 

3. Povećati jezične kompetencije u engleskom jeziku 
 

 Tijekom ostvarenja projekta kao i u tipičnim svakodnevnim situacijama učenici bi trebali 

komunicirati na engleskom jeziku. 
 

4. Razvoj interpersonalnih vještina: 
 

 Učenici će razviti važne kognitivne vještine: rad u skupini, kreativno i kritičko mišljenje i 

vještine prezentacije i samoprezentacije. 

 Učenici će naučiti stav poštovanja i tolerancije prema drugim kulturama, religijama, 

narodima i tradicijama. 



III. KRITERIJI ZA ODABIR UČENIKA ZA PROJEKT 

Članak 3. 

      Kriteriji za odabir učenika za sudjelovanje u projektu su: 

1. Samo učenici OŠ Domovinske zahvalnosti mogu sudjelovati u ovom projektu, 

2. Učenici se mogu dobrovoljno javiti za projekt nakon što se upoznaju s njegovim ciljevima, pravilima 

i kriterijima za odabir sudionika: 

 Dobre komunikacijske vještine na engleskom jeziku i visoka motivacija da ga se nauči; 

 Dopuštenje (suglasnost) roditelja da učenici sudjeluju u projektu; 

 Objava da su obitelj-domaćini za strane posjetitelje potpisana od strane roditelja učenika; 

 Imati dar za sudjelovanje u ovoj vrsti pothvata koji mogu biti korisni tijekom boravka u 

stranoj državi. To su sljedeći: kreativnost, savjesnost, komunikacijske i vještine rada u 

skupini; 
 

3. Konačnu odluku o tome tko će biti član Erasmus+ grupe donose koordinator i dva učitelja uključena 

u projekt. 

 

IV. PRAVILA O SUDJELOVANJU UČENIKA U PROJEKTU 

Članak 4. 

      Učenici su dužni poštovati pravila o sudjelovanju u projektu, i to posebno: 

1. Svi članovi Erasmus + projekta dužni su savjesno izvršavati sve aktivnosti i povjerenih im zadataka: 

 Rasprava i utvrđivanje pravila suradnje s koordinatorom, podjela zadataka među svim 

članovima; 

 Izvršavanje svih zadataka u lijepoj, mirnoj atmosferi; 

 Izvršavanje dužnosti prema prihvaćenom rasporedu savjesno i s rokom izvršenja; 

 Suradnja s Erasmus + koordinatorom i učenicima uključenima u projekt; 

 Priprema izvješća o svim aktivnostima koje su se provele i javno predstavljanje rezultata u 

utvrđeno vrijeme i na utvrđenom mjestu, 

2. Učenici mogu koristiti školske prostorije i opremu kako bi održali razne aktivnosti povezane s 

provedbom projekta. To mogu učiniti pod mentorstvom bar jednog od učitelja, 
 

3. Svi učenici uključeni u projekt odgovorni su za izvršenje dodijeljenih im zadataka, što bi trebali 

nadzirati Erasmus+ učitelji. Oni bi trebali podržavati i savjetovati učenike. 

 

V. KLASIFIKACIJA UČENIKA ZA ZEMLJE PARTNERE MOBILNOSTI 

Članak 5. 

         Pri konačnom odabiru osoba koje će posjetiti zemlje partnere projekta, morat će se ispuniti 

određeni uvjeti od strane učenika, i to posebno: 

 Njihova nazočnost na svakom sastanku; 
 

 Stupanj uključenosti u izvršenje određenih zadataka; 
 

 Aktivno sudjelovanje u aktivnostima projekta; 
 

 Poštivanje vremena realizacije zadataka. 

          Odabir učenika koji mogu sudjelovati u mobilnostima provodi se od strane odbora za odabir koji 

će biti sastavljen od najmanje tri Erasmus + učitelja. 

          U slučaju bilokakvog problema pri odabiru sudionika koji bi trebali putovati u zemlje partnere 

projekta, navedeno će se riješiti nasumičnim odabirom osoba unutar tima Erasmus+ učenika. 



          Od onih učenika koji ne budu odabrani za putovanje, oformit će se zamjenska grupa. 

          Ako jedan od odabranih sudionika odustane od mobilnosti, nju/njega će zamijeniti jedna osoba iz 

zamjenske grupe. 

          U slučaju odustajanja jednog od sudionika u mobilnosti, bez obzira na razlog, troškove 

uzrokovane odustajanjem moraju podmiriti roditelji učenika. Roditelji su tada dužni platiti iznos novca 

jednak rezervaciji (u naslovu: povrat rezervacije leta) na određeni bankovni račun. 

 

VI. PRAVILA O MOBILNOSTIMA U ZEMLJAMA-PARTNERIMA 

 

                                          Članak 6. 

      Kako bi se učeniku omogućilo da sudjeluje u mobilnosti u jednoj od zemalja-partnera, neophodno 

je da njeni/njegovi roditelji potpišu pisano dopuštenje. 

      Učenik mora imati dokumente (dozvolu roditelja, dopuštenje za medicinsku skrb, karticu s 

informacijama u elektronskom obliku, detalji kontakata roditelja i učenika) do vremena koje određuje 

koordinator. Isto tako, svi moraju potpisati potvrdu kojom izjavljuju da su već upoznati s pravilima 

mobilnosti. 

      Prikladna priprema za mobilnost tiče se svih izabranih učenika. Povezana je s kompletiranjem 

dokumenata, primjerene odjeće, opreme itd. 

      Sudionici mobilnosti moraju apsolutno slušati upute koordinatora i učitelja (uključujući i one iz 

zemalja-partnera). Tijekom putovanja učenici moraju slušati i upute vozača, pilota i čuvara/pazitelja. 

      Sudionici moraju obavijestiti jednog od učitelja o bilo kakvim bolestima i nije im dopušteno uzimati 

lijekove. Sudioniku je dopušteno uzimati lijekove samo ako pokaže pisanu izjavu potpisanu od strane 

njezinih/njegovih roditelja. Nitko od osoblja ne smije davati nikakve lijekove učenicima. Nadalje, nitko 

od osoblja nije odgovoran za davanje lijekova učenicima. 

       Nijedan sudionik ni u kom slučaju ne smije: 

 

 Otići iz skupine bez dopuštenja učitelja 
 

 Uzimati bilo kakve tvari (alkohol, droge, cigarete, lijekove, dizajnerske droge itd.) 
 

 Pušiti e-cigarete ili piti bezalkoholno pivo i energetska pića 
 

 Kontaktirati s trećim strankama koje nisu uključene u projekt 
 

 Imati oštre alate koji mogu biti opasni za druge sudionike 
 

 Koristiti vulgaran rječnik (na bilo kojem jeziku) 
 

 Fotografirati i snimati sudionike Erasmus + i koristiti te snimke bez njihovog dopuštenja ili 

dopuštenja jednog od učitelja 

      Sudionici mobilnosti moraju poštivati i slijediti raspored, i to:  

 

 dolaziti na mjesto sastanka na vrijeme, 
 

 držati se vremena određenog za obroke i druge aktivnosti. 
 

 

      Sudionici moraju poštivati sigurnost, pravila o protupožarnoj zaštiti i prometna pravila kao i druga 

pravila koja se utvrde na mjestu boravka. 



      Svaki sudionik mora se ponašati pristojno, održavati dobar ugled svoje škole i zemlje, i ne smije 

povrijediti ponos sudionika koji su druge vjeroispovijesti, kulture ili uvjerenja. Prema povijesnim 

zgradama i izlošcima u muzejima trebalo bi se ponašati s poštovanjem. 

      Svi sudionici kvalificirani za mobilnost moraju brinuti za svoju sigurnost kao i sigurnost drugih. 

Kad god je netko iz grupe ugrožen, to se treba prijaviti koordinatoru ili jednom od učitelja. 

      U slučaju kršenja pravila (koja su u ugovoru), učenik će biti izbačen iz projekta. Štoviše, primjerene 

mjere (uključujući u statutu škole) poduzet će se protiv učenika. 

      Učenici koji sudjeluju u mobilnosti moraju apsolutno poštivati pravila na mjestima boravka i 

drugima koje zahtijevaju učitelji. 

      Koordinator i učitelji Erasmus + brinu se o sudionicima tijekom putovanja, ispitivanja, rada na 

projektima i drugim aktivnostima izravno povezanim s projektom.  

      Koordinator i učitelji Erasmus + projekta nisu odgovorni za sudionike tijekom njihovog boravka s 

obiteljima-domaćinima, odnosno tada se za njih brinu osobe koji su članovi obitelji-domaćina.     

      Obitelji-domaćini dužni su pružiti: 

 Smještaj i hranu ukoliko je potrebno, 
 

 Prijevoz ili pratnju učenicima od mjesta smještaja do škole / okupljališta i natrag, 
 

 Komunikaciju između učenika (gosta) i članova obitelji-domaćina u svrhu razmjene 

informacija. 

      U slučajnim incidentima i kad je nužno pozvati policiju, roditelji-domaćini koji se brinu o učenicima 

obavještavaju koordinatora učitelja Erasmus+ kao i odgovarajuće službe prema procedurama koje su 

obvezujuće u zemlji boravka. 

      Kad neki sudionik boravi kod obitelji-domaćina, on/a se mora držati njihovih pravila. On/a također 

mora ostaviti svoje mjesto uredno i pospremljeno. 

      Učenici moraju voditi brigu o svojim stvarima, novcu, vrijednim predmetima i opremi u mjestu 

boravka. 

      Učitelji i organizatori mobilnosti nisu odgovorni za gubitak novca, vrijednih predmeta, ili 

uništavanje vrijednih predmeta ili opreme koje su učenici donijeli od kuće. 

      Ako sudionik načini materijalnu ili fizičku štetu (namjerno ili slučajno), njeni/njegovi roditelji je 

moraju novčano nadoknaditi. 

       

Vezano za usluge liječenja, bitno je sljedeće: 
 

 Svaki sudionik mora imati važeću Karticu Europskog Zdravstvenog Osiguranja u 

slučaju hospitalizacije ili izvanbolničkog liječenja 
 

 Roditelj mora ispuniti i potpisati dozvolu za spašavanje djetetovog života kad daju 

dopuštenje da dijete ide na mobilnost u jednu od zemalja-partnera. 
 

 

      Svi sudionici moraju potvrditi da su upoznati sa pravilima ove Odluke i stavkama potpisanih ugovora 

kojima su propisana prava i obveze svih sudionika projekta. 

      Koordinator i učitelji uključeni u projekt nisu odgovorni za bilo kakve promjene u rasporedu ako 

razlozi za to nisu nastali njihovom krivnjom. 

 



VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

                                    

                                     Članak 7. 

      U slučaju nepredviđenih okolnosti, dopušteno je mijenjati odredbe ove Odluke, ovisno o ciljevima i 

potrebama projekta. 

      Za rješavanje bilo kakvih nejasnoća sadržanih u Odluci, bit će zadužen odbor koji će se sastojati od: 

- ravnatelja Škole 

- koordinatora projekta  

- jednog predstavnika učitelja uključenog u projekt.  

      Odbor iz stavka 2. ovog članka je jedini nadležan davati vjerodostojno tumačenje odredbi ove 

Odluke i ugovora proizašlih iz iste. 

                                                                       Članak 8. 

      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 003-05/18-01/4 

URBROJ: 2182/01-18/01-01 

 

Knin, 01. listopada 2018. godine 

 

 

Ravnatelj 

Ivan Uzun 

 

 

 

 

Dostaviti: 

 

- Web stranica škole 

- Koordinator projekta 

- Pismohrana 

 

 

 

 

 


