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Regulamin rekrutacji uczestników do Projektu Ponadnarodowa Mobilność 
Uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 

   nr projektu: WER20PMU10249 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

1.Przedsięwzięcie „Międzynarodowa mobilność uczniów” realizowane jest w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2.Projekt realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 7 im. R. 
Traugutta w Radomsku i Scoala Gimnaziala „Eugen Ionescu” w Rumunii. 

3.Projekt realizowany jest w terminie: 1.09.2021 – 28.02.2022r. 

4.Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych u 20 
uczniów, w szczególności: 

-wzrost kompetencji językowych, 

-doskonalenie umiejętności cyfrowych, 

-rozwijanie umiejętności osobistych w zakresie uczenia się w 
międzynarodowym zespole, 

-podniesienie kompetycji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczniów, w 
tym: samodzielności, wiary we własne możliwości, przedsiębiorczości, obycia 
w świecie, 

-uświadomienie roli dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich, 

-kształtowanie świadomości przynależności do społeczności europejskiej. 
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5.Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w 
Projekcie Ponadnarodowa Mobilność Uczniów zwanym dalej projektem. 

6.Informacja o projekcie oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej 
szkoły, w dzienniku elektronicznym, szkolnym FB i szkolnej tablicy 
informacyjnej. 

7.Regulamin rekrutacji określa w szczególności: 

a/grupę docelową 

b/kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji 

c/wymagane dokumenty 

d/prawa i obowiązki uczestników 

e/zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

8.Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą 
do kompetencji szkoły i będą prowadzone przez koordynatora projektu. 

 

§2 

Grupa docelowa 

 

1.Grupa docelowa to 20 uczniów z klas VII i VIII PSP nr7 w Radomsku 
(sugerowany wybór 10 dziewcząt i 10 chłopców). 
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§3 

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji 

 

I. Warunki ogólne 

1.Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala szkoła wysyłająca. 

2.Rekrutacja trwa min.2 tygodnie i rozpoczyna się we wrześniu 2021r. Daty 
rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń zostaną podane w ogłoszeniu 
rekrutacyjnym. 

3.Rekrutację przeprowadza koordynator projektu i inni wyznaczeni pracownicy 
szkoły. 

4.Szkoła ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie 
internetowej, w elektronicznym dzienniku , na szkolnym FB i na tablicy 
informacyjnej w budynku szkoły. 

5.Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie ankiety zgłoszeniowej 
stanowiącej (załącznik nr 1.) do niniejszego regulaminu. 

6.Formularze zgłoszeniowe uczniów winien podpisać opiekun prawny. 

7.Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt.II. Na 
wybór uczestników nie ma wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie 
itp. W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach dziewczęta i 
chłopcy. 

8.Uczniowie i ich opiekunowie mają prawo wglądu w dotyczącą ich 
dokumentację rekrutacyjną. 
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II. Kryteria szczegółowe 

1.Szczepienie przeciw Covid 19. 

2.Ważny dowód osobisty lub paszport. 

3.Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca ustny poziom sprawności językowej 
(maksymalnie 20 p.) 

4.Relacje z rówieśnikami (maksymalnie 6p.) 

5.Ocena z zachowania na koniec roku szkol. 2020/21(maksymalnie 6 p.). 

6.Aktywność na rzecz szkoły i osiągnięcia w ramach reprezentowania szkoły 
(maksymalnie 10 p.). 

7.Sytuacja rodzinna, materialna i zdrowotna (maksymalnie 20 p.) 

8.Motywacja do udziału w projekcie (maksymalnie 6p.) 

W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez większą ilość 
kandydatów niż wolnych miejsc, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie 
decydować będzie wyższa średnia ocen w minionym roku szkolnym a następnie 
ocena z języka angielskiego. 

III. Ocena kandydatów 

1.Suma punktów uzyskanych w kryterium II będzie stanowiła o wyniku 
rekrutacji. Uczniowie z największą ilością punktów zostaną zakwalifikowani, 
pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową. Protokół z postępowania 
rekrutacyjnego stanowi (załącznik nr 3.) 

2.Zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu rekrutacyjnym lista 
zakwalifikowanych uczestników oraz lista rezerwowa zostaną umieszczone na 
stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy informacyjnej. 

3.Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie w 
przypadku zwolnienia się miejsca. O doborze osób z listy rezerwowej 
decydować będzie ilość zdobytych punktów. 
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IV. Procedura odwoławcza 

1.Uczeń lub jego prawny opiekun będą mogli odwołać się od decyzji Komisji 
Rekrutacyjnej w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników naboru. 
Odwołanie należy złożyć w gabinecie pedagoga szkolnego. Komisja 
Rekrutacyjna w ciągu kolejnych 3 dni roboczych ma obowiązek rozpatrzyć 
odwołanie i udzielić pisemnej odpowiedzi. 

V. Rekrutacja uzupełniająca 

1.Jeśli do naboru nie zgłosi się wymagana ilość osób danej płci (sugerowany 
skład grupy to 10 dziewcząt i 10 chłopców) lub osób z mniejszymi szansami, 
wówczas dopuszcza się zmianę ilości osób w poszczególnych grupach lub 
przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca. Ogłoszenie jej terminu i wyników 
ukaże się na stronie internetowej szkoły i tablicy informacyjnej wewnątrz 
budynku szkoły w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia. 

§4 

Wymagane dokumenty 

1.Na etapie rekrutacji 

a/ankieta zgłoszeniowa wraz z oświadczeniem uczestnika projektu dotyczącym 
przetwarzania danych osobowych i deklaracją uczestnictwa w projekcie 
(podpisane przez opiekuna prawnego) 

b/deklaracja o zaszczepieniu przeciw Covid -19 (załącznik nr 2.) 

 

§5 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

I. Każdego uczestnika projektu obowiązuje: 

1.Udział w zajęciach przygotowawczych z zakresu: 

 językowego 

 informatycznego 

 filowania smartfonem 
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 fotograficznego 

 kulturowego 

 tanecznego 

 organizacyjnego 

2.Uczestnictwo we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania 
projektu, zarówno przed mobilnością, w jej trakcie, jak i po powrocie (czyli 
przez okres 6 miesięcy). 

3.Gromadzenie podczas pobytu w kraju partnerskim materiałów koniecznych do 
promowania, tworzenia rezultatów mobilności i ich upowszechniania. 

4.Współpraca z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole 
oraz w czasie pobytu w kraju partnerskim. 

5.Bezwzględne przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas 
podróży oraz w miejscach związanych z realizowanym projektem (m.in. w 
miejscu zakwaterowania, w trakcie zajęć formalnych i nieformalnych). 

6.Bezwzględne przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu, zażywania 
narkotyków i innych środków odurzających w trakcie realizacji projektu. 
W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych zakazów uczestnik 
zostanie usunięty z udziału w projekcie i obciążony wszystkimi kosztami 
poniesionymi na organizację jego wyjazdu. 

7.Posiadanie ważnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, 
pobytu za granicą (dowód osobisty lub paszport). 

§6 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1.Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z 
projektu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, zasad współżycia 
społecznego lub zaprzestania nauki w szkole. 

2.Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie (załącznik nr 4.) bez 
ponoszenia odpowiedzialności finansowej jeżeli: 

 rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu w 
terminie do 5 dni po zakończeniu rekrutacji (bez podawania przyczyny) 
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 rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych a 
koordynator został poinformowany w przeciągu 5 dni od zaistnienia 
przyczyny rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do 
którego należy dołączyć potwierdzenie zaistniałej sytuacji (np. zwolnienie 
lekarskie). Sytuacja zaistniała w momencie składania formularza  
zgłoszeniowego nie może być przyczyną rezygnacji. Rezygnacja musi 
być podpisana przez opiekuna prawnego. 

3.W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie (z wyłączeniem 
okoliczności, o których mowa w pkt.2 lub wykluczenia z projektu), uczestnik 
jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych, 
szkoleniowych oraz innych otrzymanych w ramach projektu najpóźniej w chwili 
złożenia pisemnej rezygnacji. 

4.W przypadku rezygnacji z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może zostać 
obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie. 

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1.Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia. 

2.Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły, w dzienniku 
elektronicznym, na szkolnym FB i na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

3.Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego 
regulaminu. 

        Koordynatorki projektu: 

A. Gniłka, E. Rajtar 

 


