
DEKLARACJA UDZIAŁU UCZNIA W PROJEKCIE WYMIANY POLSKO –BIAŁORUSKIEJ „BLIŻEJ SIEBIE”           
(20 – 27.03. 2013)  

Imię i nazwisko   
Klasa   
Data urodzenia   
Miejsce urodzenia   
PESEL   
Adres zamieszkania   
Telefon ucznia   
Telefon rodzica   
Stopieo znajomości 
języków obcych 
(słaba – dobra – 
bardzo dobra)  

 

Zainteresowania   
 
 
 
 

Działalnośd 
pozaszkolna  

 
 
 
 
 

Ocena zachowania 
na I półrocze  

 

Motywacja do 
udziału w wymianie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opinia (pozytywna, 
negatywna) 
wychowawcy i 
podpis  

 

 
 



 
 
HARMONOGRAM  

20.03. 

Przyjazd Białorusinów do Polski  

21.03.  

Dzień talentów – zajęcia w szkole  

Zwiedzanie Jarocina – Muzeum Regionalne, Rynek, Kościół św. Marcina  

Wieczorne spotkanie integracyjne w Witaszycach (dojazd i powrót polskich uczniów zapewniają rodzice) 

22.03. 

Spotkanie z władzami Powiatu Jarocińskiego.  

Powiat stoi nowoczesnością (zwiedzanie Szpitala Powiatowego w Jarocinie, Państwowej Straży Pożarnej w 

Jarocinie, Eko dbaj w Cielczy) 

Zajęcia w Aquaparku w Jarocinie  

23.03. 

Wycieczka szlakiem wielkopolskich atrakcji turystycznych (Cichowo, Rogalin, Poznań)  

24.03.  

Wycieczka po Ziemi Jarocińskiej (m.in. Śmiełów) 

Młodzież białoruska gości w tym dniu w polskich domach (od godziny 15.00. – 16.00. do 20.00)  

25.03.  

Paintball w Dębnie  

Wieczór regionalny (nauka ludowych tańców i regionalna kolacja) - Potarzyca (dojazd i powrót polskich 

uczniów z Jarocina i do Jarocina zapewniają rodzice) 

26.03.  

Dzień sportu – zajęcia w szkole.  

Zajęcia w kręgielni w Żerkowie. Spotkanie pożegnalne (dojazd i powrót polskich uczniów z Jarocina i do 

Jarocina zapewniają rodzice) 

27.03. 

Wyjazd młodzieży białoruskiej  

 

Uczniowie polscy nocują w swoich domach, na zajęcia z grupą białoruską codziennie dojeżdżają. Udział 

uczniów ZSP nr 2 jest bezpłatny. W ciągu dnia mają zapewniony obiad. Uczeń biorący udział w projekcie 

przygotowuje upominek dla jednego wybranego ucznia z Białorusi.  

 

 

Deklaruję wolę uczestniczenia w projekcie polsko – białoruskiej wymiany młodzieży  

 

 
 

………………………………………..……. 

                                                                                                                                              Podpis ucznia  

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki w wymianie młodzieży polsko – białoruskiej.  

 
 

………………………………………..……. 

                                                                                                                                                Podpis rodzica  

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego  ucznia w projekcie polsko – białoruskiej wymiany młodzieży 

i oświadczam tym samym, że będzie mógł brać udział w wymianie również w dni praktycznej 

nauki zawodu.  (dotyczy uczniów klas zasadniczej szkoły zawodowej). 
 

 

………………………………………..……. 

                                                                                                                                                  Podpis pracodawcy  

 


