
                                                            

 

Regulamin rekrutacji  

uczniów do projektu realizowanego  

w Szkole Podstawowej im. S. Staszica w Dankowicach  

w ramach programu ERASMUS + 

 

Tytuł oryginalny projektu (w języku węgierskim): 

Tanulói együttm ̋uködés környezetünk megóvásáért akisújszállási Móricz Zsigmond 

Református Kollégium és Wilamowice település iskolái között”. 

w tłumaczeniu: 

„Współpraca uczniowska na rzecz ochrony naszego środowiska pomiędzy Zsigmond 

Móricz Református Kollégium w Kisújszállás, a szkołami z Gminy Wilamowice”. 

 

Numer projektu:  2020-1-HU01-KA229-078704_5 

Projekt realizowany będzie w okresie 2 lat: od 1.09.2020r. do 31.08.2022r.  

  

 

 

§ 1. Ogólne informacje o projekcie.   

         

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w ramach 

programu: Partnerstwa Strategiczne KA2 - Edukacja Szkolna - Współpraca Szkół programu 

Erasmus +. 

W ramach projektu przewiduje się  dwa krótkoterminowe wyjazdy (2 x po 6 uczniów)  

wraz z opiekunami do kraju  partnerskiego oraz wyjazdy warsztatowe w ramach projektu.  

Projekt skierowany jest do uczniów 7 klas szkoły podstawowej, gotowych                 

do podejmowania działań projektowych oraz chętnych do rozwijania swoich kompetencji 

językowych. 

 



§ 2. Cele projektu. 

 

 wzrost świadomości i wrażliwości ekologicznej; 

 

 pogłębianie wiedzy na temat środowiska naturalnego; 

 

 ograniczenie negatywnego wpływu działań człowieka na  środowisko naturalne; 

 

 współpraca międzynarodowa; 

 

 doskonalenie umiejętności z języka obcego w szczególności języka angielskiego      

jak i również niemieckiego oraz węgierskiego; 

 

 wzrost świadomości i ekspresji kulturowej i ekologicznej; 

 

 doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz wymiana doświadczeń; 

 

 

 

 

§ 3. Zasady rekrutacji. 

 

1. Udział w projekcie jest dobrowolny. 

 

2. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 12 uczniów (z klas 7).  

 

3. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą: 

Dyrektor Szkoły, wychowawcy klas 7 oraz koordynator projektu. 

 

4. Obowiązywać będą niżej podane kryteria przy wyborze uczniów do udziału               

w projekcie oraz rekrutacji na wyjazdy zagraniczne (za każde kryterium uczeń 

otrzymuje 1 pkt.): 

 

 chęć i motywacja ucznia do udziału w projekcie;    

 

 odpowiednie cechy osobowości: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, 

kreatywność; 

 

 co najmniej dobra ocena z  zachowania na zakończenie poprzedniego  roku szkolnego; 

 

 opinia wychowawcy o zachowaniu ucznia w bieżącym roku szkolnym; 

 

 znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną  komunikację 

(na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej); 

 



 osiągnięcia w nauce, sporcie oraz zaangażowanie w życie szkoły; 

 

 deklaracja rodzica  o wyrażeniu zgody na udział ucznia/uczennicy w projekcie oraz    

na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu (uczeń/uczennica 

składa deklarację kandydata u koordynatora); 

 

 uczestnik projektu będzie posiadał  ważny paszport  upoważniający go do wyjazdu 

zagranicznego w przypadku kraju partnerskiego, który nie należy do UE lub dowód 

osobisty w przypadku kraju partnerskiego, który  należy do UE; 

 

 

5. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali 

największą ilość punktów. 

 

6. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim 

zainteresowanym uczniom podjęte zostaną następujące działania: 

 

 przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji 

przez koordynatora projektu; 

 

 Zamieszczenie informacji o rekrutacji  uczniów do grupy projektowej oraz regulaminu 

rekrutacji na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+ oraz na gazetce 

Erasmus+  w szkole. 

 

7. W wypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie jego trwania, przyjmowani 

będą uczniowie z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością na liście. 

 

8. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez  Zespół 

Projektowy. 

 

 

 

§ 4.  Zadania  uczestników projektu. 

 

1.  Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

 

 informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź 

przekazywanych bezpośrednio uczestnikom; 

 

 nieodpłatnego udziału w projekcie; 

 

 otrzymywania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć; 

 

 otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu; 

 



2. Każdy uczestnik ma obowiązek: 

 

 rzetelnie i terminowo wypełniać czynności wynikające z prac przydzielonych              

w harmonogramie projektu; 

 

 współpracować z Zespołem Projektowym oraz uczniami wchodzącymi w skład Grupy 

Projektowej; 

 

 upowszechniania działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej; 

 

 

3. Uczestnik biorący udział w projekcie zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania 

stosownej deklaracji uczestnictwa wraz z rodzicem oraz zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych. 

 

4. Uczestnik projektu zobowiązany jest zaakceptować wyznaczone przez Beneficjenta 

terminy i miejsca realizacji działań projektowych. 

 

5. Rodzic  ucznia zobowiązuje się do: 

 

 złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych; 

 

 bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział 

ucznia w projekcie; 

 

6.  Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją 

zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli. 

 

 

§ 5. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie. 

 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy: 

 

 rezygnacja została złożona na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni          

po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób 

niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica); 

 

 rezygnacja w trakcie trwania projektu w przypadku ważnych powodów osobistych   

lub zdrowotnych następuje w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej 

konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona przez rodzica na piśmie; 

 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub 

skreślenia z listy, wyżej wymieniony zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu 

otrzymanych materiałów projektowych. 



 

§ 5. Postanowienia końcowe. 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

2. Zespół Projektowy zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu 

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. 

 

3. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej. 

 

4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły oraz                   

u koordynatora. 

 

 

§ 6. Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym. 

 

 zgoda ucznia/uczennicy na udział w projekcie (załącznik nr 1); 

 

 zgoda rodziców/opiekunów na udział uczennicy / ucznia w projekcie wraz                   

z oświadczeniem rodziców/opiekunów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu realizacji projektu (załącznik nr 2). 

 

 

 

Wyjaśnienie pojęć: 

Beneficjent–  SP Dankowice 

Uczestnik Projektu - kandydat, który zostanie zakwalifikowany do projektu, zgodnie z 

zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 

Koordynator - osoba odpowiedzialna za działania projektowe 

Grupa Projektowa- uczniowie biorący udział w projekcie 

Zespół Projektowy:  

Dyrektor Szkoły w Dankowicach 

Koordynator projektu 

Nauczyciele zaangażowani przy projekcie 

 


