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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„COOLturowa Mozaika” nr projektu 2019-1-PMU- 1063, zwany dalej „Projektem”. 

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Projekt współfinansowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER), projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. 

3. Organizacją wysyłającą uczniów, czyli beneficjentem Projektu jest Szkoła Podstawowa 

w Głogowie Małopolskim, zwana dalej „Beneficjentem Projektu”, o danych 

kontaktowych: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 36-060 Głogów Małopolski, 

email: zs_glogow@glogow-mlp.pl 

4. Partnerem Projektu jest Institut Joan Solà, o danych kontaktowych: Corts Catalanes 

31, 25123 Torrefarrera, Lleida (Spain), email: c5009733@xtec.cat 

 

§ 2 

Podstawowe informacje o Projekcie 

1. Termin realizacji Projektu: 01.09.2019 r. - 29.02.2020 r. 

2. Projekt zakłada zorganizowanie i zrealizowanie wyjazdu 20 uczniów SP w Głogowie 

Małopolskim do szkoły partnerskiej. Wyjazd poprzedzony będzie uczestnictwem w 20 

lekcjach przygotowawczych o charakterze językowym, informatycznym i kulturowym.  

3. Głównymi celami projektu są: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych 

do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia oraz aktywnego obywatelstwa 

europejskiego, pogłębienie świadomości kulturowej, wzmocnienie europejskiej 

tożsamości młodzieży.  

4. Do udziału w Projekcie zostanie zrekrutowanych łącznie 20 uczniów, zwanych dalej 

„Uczestnikami Projektu”, których kwalifikacja do Projektu odbędzie się na podstawie 

rekrutacji przeprowadzonej w szkole, siedzibie Beneficjenta projektu.  

5. Mobilność uczniów, Uczestników Projektu, odbędzie się do Hiszpanii i będzie trwała 7 

dni (wliczając dni przeznaczone na podróż). Termin mobilności zostanie ustalony z 

Partnerem podczas wizyty przygotowawczej. 
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§ 3 

Zasady rekrutacji uczestników do Projektu 

 

1. Rekrutację do Projektu przeprowadzi Beneficjent Projektu. 

2. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona w oparciu o równość szans przy 

ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, 

pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznanie, itd., w oparciu o przyjęte 

kryteria. 

3. We wrześniu koordynator Projektu ogłosi nabór, zainteresowani uczniowie zgłoszą 

chęć uczestnictwa w projekcie wypełniając ankietę zgłoszeniową. Uczniowie 

zobowiązują się do podania prawdziwych informacji w ankiecie zgłoszeniowej. 

4. Wyboru uczniów do Projektu dokona komisja złożona z nauczycieli języka 

angielskiego i informatyki oraz opiekunów projektu pod przewodnictwem dyrektora 

szkoły. Komisja będzie mogła zasięgnąć opinii szkolnego pedagoga oraz 

wychowawców klas. 

5. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w Projekcie decyduje spełnienie kryteriów 

formalnych i merytorycznych.  

 

Kryteria rekrutacyjne: 

 

 potencjał uczniów i ich dotychczasowe zaangażowanie w naukę języka angielskiego i 

informatyki (uczestnictwo w dodatkowych zajęciach, konkursach, osiągane wyniki 

nauczania w zakresie tych przedmiotów), 

 umiejętność komunikacji w języku angielskim oraz duża i właściwa motywacja ucznia 

do udziału w Projekcie ocenione na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej 

przeprowadzonej przez członków komisji,  

 aktywność uczniów w zakresie informatyki, przejawianie postawy ciekawości 

poznawczej, kreatywności, wytrwałości i inicjatywy w poszukiwaniu nowych 

rozwiązań cyfrowych (komisja weźmie pod uwagę między innymi osiągnięcia w 

konkursach, zrealizowane projekty, uczestnictwo w dodatkowych zajęciach, itp.), 

 uzyskiwanie dobrych wyników nauczania z uwzględnieniem indywidualnych 

możliwości i predyspozycji ucznia, systematyczność i pracowitość,  

 uzyskiwanie dobrych ocen z zachowania z u uwzględnieniem indywidualnych 

możliwości i predyspozycji ucznia,  

 angażowanie się w prace na rzecz szkoły, środowiska lokalnego, wolontariat, 

 mniejsze szanse (niepełnosprawność, przeszkody natury ekonomicznej, problemy 

zdrowotne). 
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6. W czasie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się kwalifikacja uczniów do 

udziału w Projekcie. Zostanie wyłoniona lista uczniów zakwalifikowanych do Projektu 

oraz lista rezerwowa. 

7. Komisja Rekrutacyjna opracuje protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej. 

8. Procedura odwoławcza od decyzji Komisji Rekrutacyjnej będzie wynosi 3 dni. Uczeń 

lub jego opiekun prawny ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej, która będzie miała 3 dni na rozpatrzenie odwołania i udzielenie 

pisemnej odpowiedzi. 

 

§ 4 

Prawa Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnik ma prawo do uzyskiwania informacji o wszystkich działaniach 

realizowanych w ramach Projektu. 

2. Wszyscy Uczestnicy Projektu są uprawnieni do: 

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach przygotowawczych oraz w zajęciach realizowanych 

w ramach mobilności do Hiszpanii w ramach Projektu, 

b) nieodpłatnego przejazdu do Hiszpanii i z powrotem, 

c) otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i promocyjnych w trakcie 

wszystkich zajęć realizowanych w ramach Projektu. 

 

§ 5 

Obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. W ramach przygotowania do mobilności uczeń zakwalifikowany do Projektu będzie 

uczestniczył w zajęciach przygotowawczych w wymiarze 20 godzin zegarowych. 

2. Zajęcia przygotowawcze będą miały charakter kulturowy, językowy (język angielski) i 

informatyczny i będą zorganizowane na terenie Szkoły, do której uczeń uczęszcza. 

3. W przypadku nieobecności na zajęciach przygotowawczych uczeń ma obowiązek te 

zajęcia odrobić w takiej samej formie. Termin odrobienia zajęć zostanie 

indywidualnie ustalony z nauczycielem prowadzącym zajęcia. 

4. W przypadku nie odrobienia zajęć uczeń może zostać usunięty z listy uczestników a 

jego miejsce zajmuje wtedy pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

5. Dodatkowymi obowiązkami Uczestnika Projektu są: 

a) przestrzeganie punktualności i terminowości wykonywania wszelkich zadań w 

ramach Projektu 
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b) udział w badaniach ewaluacyjno-monitorujących przed przystąpieniem do Projektu, 

w trakcie jego trwania i po zakończeniu Projektu 

c) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom 

zewnętrznym zaangażowanym w realizację Projektu. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Beneficjent Projektu oraz Uczestnicy Projektu są zobowiązani do przestrzegania i 

stosowania postanowień niniejszego regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie 

odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu POWER, a także przepisy 

wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego. 

3. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź 

wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

4. W kwestiach budzących wątpliwości interpretacyjne podczas procesu rekrutacji 

Uczestników Projektu, Beneficjent Projektu ma prawo do ostatecznej interpretacji i 

decyzji. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2019 r. 

 

 
 


