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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ERASMUS+ 

”Information Technology for Citizenship and Democracy” 

 w ramach Akcji 2 Partnerstwa Stretegiczne 

 2019-1-PT01-KA229-060773_3 

 

Projekt „Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników oraz uczestnictwa w projekci ”Information 

Technology for Citizenship and Democracy” o numerze identyfikacyjnym 2019-1-PT01-KA229-

060773_3 w ramach Edukacji Szkolnej, Akcja nr 2 Partnerstwa Strategiczne. 

2. Głównym celem projektu jest rozwijanie świadomości europejskiej i wykorzystanie 

nowoczesnych technologii. 

3. Cele szczegółowe dla uczestników:  

1) rozwinięcie wśród uczniów umiejętności krytycznego myślenia; 

2) rozwinięcie świadomości demokratycznej i obywatelskiej; 

3) zaangażowanie się uczniów w życie szkolne i lokalnej społeczności; 

4) uświadomienie młodzieży wpływu nowoczesnej technologii na ich życie. 

 

§ 2. 

 INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach w okresie 

01.09.2019 do 31.08.2021 r. 

2. W projekcie biorą udział szkoły z: 

1) Portugalii – Agrupamento de Escolas do Castelo da Maia – koordynator projektu; 

2) Chorwacji – Prirodoslovna Skola Split; 

3) Francji – Lycee Louis Audoin Dubreuil; 

4) Polski – Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach. 

3. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach.  

4. Elementem projektu są wymiany uczniowskie szkół biorących udział w projekcie. 

5. Projekt realizowany jest w formie: zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz indywidualnie 

przez uczniów. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny, a zgodę na udział w projekcie podpisują rodzice 

lub prawni opiekunowie. ZAŁĄCZNIK NR 1. 

7. Językiem roboczym projektu jest język angielski.  

8. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty zakupu biletów 

lotniczych, ubezpieczenia, wyżywienia i wycieczek. Uczniowie są zakwaterowani i goszczeni w 

rodzinach uczniów ze szkół partnerskich. Uczeń zobowiązany jest posiadać tzw. kieszonkowe na 

własne wydatki, które nie pokrywane są z grantu.  

9. W związku z udziałem uczniów w wyjazdach zagranicznych i realizacją założeń projektowych, 

uczniowie  zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i 

wszelkich regulaminów związanych  z realizacją mobilności . Naruszenie postanowień 

regulaminów oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasie całego pobytu podczas  
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mobilności spowoduje wyciągnięcie surowych konsekwencji wynikających z postanowień 

Statutu Szkoły.  

10. Uczestnicy wymiany  wybierani są na podstawie jasno określonych kryteriów podawanych do 

wiadomości wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach 

11.  Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, a na udział w projekcie (mobilności zagranicznej) 

wymagane są zgody rodziców lub prawnych opiekunów. 

 

§ 3 

PRZEDMIOT PROJEKTU 

1. Przedmiotem projektu jest realizacja przyjętych zadań, a w szczególności realizacji mobilności 

zagranicznych uczniów w szkołach partnerskich: 

1) Portugalia – 16.10.2019 r. do 18.10.2019 r. – mobilność zagraniczna koordynatorów 

projektu szkół uczestniczących w projekcie; 

2) Chorwacja – 23.10.2020 r. do 27.10.2019 r.; 

3) Francja – 10.2020 (termin do ustalenia); 

4) Polska – 03.2021 (termin do ustalenia); 

5) Portugalia – 05.2021 (termin do ustalenia). 

2. Uczestnicy projektu mają zapewnione organizację i przygotowanie do mobilności zagranicznej, 

pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia, transport lokalny, oraz realizację 

programu mobilności zagranicznej w ramach realizowanego projektu. 

 

§ 4 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU 

1. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, 

którzy będą mogli realizować założenia projektu. 

2. Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w projekcie powinni wypełnić własnoręcznie i 

podpisać formularze aplikacyjne i złożyć je osobiście u koordynatora projektu –Pana Waldemara 

Krych. 

3. Dokumenty aplikacyjne to: 

1) Deklaracja przystąpienia do projektu ZAŁACZNIK NR 2; 

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie swojego wizerunku. ZAŁĄCZNIK 

NR 3; 

3) Zgoda rodziców na uczestnictwo w projekcie. 

 

 

§ 5 

KRYTERIA I ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW WYJAZDU NA MOBILNOSCI ZAGRANICZNE 

1. Nabór uczestników przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie punktacji 

zapisanej w kryteriach kwalifikacji. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą: 

1) Nauczyciel języka angielskiego: Ewa Pospieszczyk – Przewodnicząca Komisji 

2) Koordynator projektu, nauczyciel WF – Waldemar Krych 

3) Pedagog szkolny – Malwina Szaja 

2. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie szkoły i na tablicy informacyjnej. Proces rekrutacji 

zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i rezerwowej oraz 
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umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach 

oraz na stronie internetowej szkoły. 

3. Przed zaplanowanym wyjazdem Komisja Rekrutacyjna wybierze odpowiednio osoby na 

podstawie podanych niżej kryteriów. 

1) Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć 

uczestnictwa w projekcie, w stopniu komunikatywnym posługuje się językiem angielskim, 

jest uczniem ZS im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach oraz pozytywnie przeszła proces 

rekrutacji zgodnie z niniejszym Regulaminem,  

2) Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:  

a. jest uczniem ZS im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach;  

b. posiada pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t zachowania i 

zaangażowania w życie szkoły;  

c. posiada ważny paszport na co najmniej kolejny rok kalendarzowy lub dowód osobisty; 

d. spełnił wymagania formalne zawarte w niniejszym regulaminie i zawarte w deklaracji 

przystąpienia do projektu. 

4. Rekrutacja uczniów odbywać się będzie według następujących kryteriów punktowych: 

1) oceny z zachowania – maks. 5 pkt; nie będą rozpatrywane kandydatury z rocznymi ocenami 

zachowania naganną i nieodpowiednią,  

2) opinia wychowawcy klasy, pedagoga, zaangażowanie w życie klasy i szkoły, udział w 

konkursach, olimpiadach przedmiotowych – maks. 5pkt., 

3) rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim – maks. 5 pkt, 

4) opinia nauczycieli przedmiotów o aktywności i wynikach w nauce – maks. 5 pkt. 

5) pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć uczniowie o niskim dochodzie lub uczniowie w 

trudnej sytuacji rodzinnej i materialno-bytowej. 

5. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 20 punktów.  

6. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu i 

pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie. ZAŁACZNIK NR 4.  

7. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem 

projektu.  

8. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

9. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym 

momencie trwania projektu.  

10. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje 

średnia ocen z i języka angielskiego.  

11. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.  

12. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z opiekunami/rodzicami są 

zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Zespołem Rekrutacyjnym. 

13. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej; w przypadku gdy uczeń 

zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie 

danych osobowych z listy Uczestników.  

14. Wyłonieni Kandydaci przed wyjazdem zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniach 

kulturowym, pedagogicznym, psychologicznym, językowym, i merytorycznym oraz do pracy 

własnej nad przygotowaniem się do wyjazdu. 

15. Zakwalifikowanie uczniowie powinni spełnić wszystkie wymogi formalne. Brak spełnienia 

wymogów formalnych skutkuje skreślenie z listy uczestników projektu. 
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§ 6 

ODWOŁANIA OD DECYZJI KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

1. Uczestnikowi projektu, który nie zakwalifikował się do wyjazdu zagranicznego przysługuje prawo 

odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników 

do Dyrektora Szkoły. 

 

§ 7 

OBOWIĄZKI I PRAWA UCZESTNIKA SZKOLENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO 

1. Zakwalifikowany kandydat zobowiązany jest rzetelnie uczestniczyć w przygotowaniach do 

projektu obejmujących 6 godzin szkolenia językowego, kulturowego, pedagogicznego i 

merytorycznego.  

2. Uczestniczenie w zajęciach organizowanych podczas pobytu w szkołach partnerskich, udział w 

działaniach ewaluacyjnych, promocyjnych i upowszechniania projektu. 

3. Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował. 

4. Rzetelne wypełnianie zobowiązań przed rozpoczęciem mobilności zagranicznej (przygotowanie 

do projektu), podczas trwania projektu i po zakończeniu projektu. 

5. Godne reprezentowanie szkoły i kraju w czasie całego pobytu za granicą. 

6. Przestrzeganie Regulaminu wyjazdu uczestnika mobilności zagranicznej. 

7. Podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych w 

celach upowszechniania i promocji efektów projektu. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne, 

a odmowa jest równoznaczna z rezygnacją z możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

 

§ 8 
Zasady udziału uczniów w wyjeździe zagranicznym 

1. O ostatecznym składzie grupy projektowej na wyjazd zagraniczny decydują: szkolny koordynator 
projektu i Dyrektor Szkoły.  

2. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać:  

1) aktualny paszport lub dowód tymczasowy; 

2) zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na wyjazd zagraniczny. ZAŁĄCZNIK NR 5.  

3. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców/prawnych 
opiekunów; zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta informacyjna, dane do kontaktu 
telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie 
określonym przez szkolnego koordynatora projektu.  

4. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże 
się to z kwestią posiadania dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.  

5. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora 
projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego.  

6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.  

7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych, kodeksu ruchu 
drogowego, itp.  

8. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię 
szkoły i kraju.  

9. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy 
przekonania.  
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10. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, odpowiedzialność finansową ponoszą 
rodzice/opiekunowie prawni.  

11. Uczniowie biorący udział w wyjeździe są zobligowanie do nadrobienia zaległości 
przedmiotowych zaraz po powrocie.  

12. W czasie wyjazdu za granicę, uczniów obowiązuje regulamin szkolny, zamieszczony w Statucie 
Szkoły ze wszystkimi jego konsekwencjami.  

13. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:  

1) zakaz samodzielnego oddalania się od grupy; 

2) zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci . 

14. Przed wyjazdem na wizytę roboczą koordynator organizuje spotkanie z rodzicami w celu 
przekazania niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem uczniów za granicą.  

15. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu 
zakończenia wyjazdu przez koordynatora lub opiekuna wyjazdu.  

 
 

§ 9 
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 

1. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego 
wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z 
tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie, odwołanie rezerwacji itp.). 

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w 
przypadku gdy:  

1) Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Szkoły.  

2) Rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/prawnego opiekuna.  
3. Nieuczestniczenie w szkoleniach przygotowujących jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w 

projekcie. 
4. W uzasadnionych przypadkach rezygnacja powinna być przedstawiona w formie pisemnej do 

koordynatora projektu, najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem przygotowań językowego i 
kulturowego. W przypadku rezygnacji po rozpoczęciu szkoleń, uczestnik zobowiązany jest 
zwrócić materiały szkoleniowe do koordynatora projektu, a jego miejsce zajmie pierwsza osoba z 
listy rezerwowej. 

5. W przypadkach losowych rezygnacja z wyjazdu zagranicznego odbywa się po rzetelnym 
udokumentowaniu przyczyn (np. zaświadczenie lekarskie, itp.). 

 

§ 10 
Skreślenie z listy uczestników projektu 

1. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie i skreślenia ucznia z grona 

uczestników projektu, w przypadku kiedy uczeń rażąco narusza postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

2. Wykluczony uczeń ma prawo dowołać się od decyzji koordynatora projektu do Dyrektora Szkoły. 

 

§ 11 
Zasady przyjmowania uczniów z zagranicy w domach 

1. W czasie realizacji projektu uczniowie mogą przyjmować partnerów z zagranicy u siebie w domu. 

2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy wyrażają chęć i gotowość przyjęcia dziecka (jednego lub 
dwóch) z zagranicy, zobowiązują się, w tym pisemnie, do zapewnienia uczniowi nieodpłatnej 
opieki oraz niezbędnych warunków pobytu, w szczególności:  

1) samodzielnego miejsca do spania; 
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2) wyżywienia; 

3) możliwość poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji i wartości.  

3. Przed wizytą roboczą w Polsce koordynator wraz z dyrektorem Szkoły organizuje spotkanie z 
rodzicami rodzin goszczących w celu przekazania niezbędnych informacji związanych z ich 
obowiązkami względem ucznia-gościa ze szkół partnerskich.  

4. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka przyjmujących ucznia ze szkoły 
partnerskiej, ZAŁĄCZNIK NR 6.  
 

§ 12 
Zasady uczestnictwa nauczycieli w projekcie 

1. W projekcie może uczestniczyć każdy nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego 
w Krapkowicach.  

2. Chęć udziału w projekcie i zostanie członkiem grupy projektowej zgłoszono jeszcze przed 
napisaniem wniosku, ze względu na przydział zadań i rodzaj działań zaplanowanych w projekcie.  

3. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji nauczycieli do udziału w projekcie:  
1) motywacja nauczyciela do udziału w projekcie;  

2) predyspozycje, kwalifikacje potrzebne do realizacji poszczególnych działań projektowych;  

3) umiejętności współpracy i komunikacji w zespole;  

4) komunikatywna znajomość języka angielskiego;  

5) zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji. 

4. Kryteria brane pod uwagę w przypadku wyboru nauczycieli na szkolenia zagraniczne w ramach 
krótkoterminowych wyjazdów zagranicznych określone są na podstawie stopnia zaangażowania 
się w realizację poszczególnych zadań i działań w projekcie. ZAŁĄCZNIK NR 7. Kryteria są 
wspólne i obowiązują we wszystkich państwach  uczestniczących w projekcie. 

 

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w 

każdym czasie.  

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.  

4. Wszelkie sprawy związane z kwalifikacją uczestników i realizacja projektu będą rozpatrywane 

zgodnie z powyższymi postanowieniami, zgodnie z zasadami statutu oraz regulaminów szkoły.  

 

Zespół Projektowy: mgr Ewa Pospieszczyk,  mgr Grzegorz Podsiadło,  mgr Waldemar Krych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


