
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Kreatywny uczeń w służbie społeczeństwu i środowisku. Młody Europejczyk - świadomy potrzeb

społeczności i środowiska naturalnego.”

realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie

od 01.09.2019r. do 31.08.2021r.

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA229-065699_1

REGULAMIN WYBORU UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu, który jest  współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategicznego –współpraca

szkół programu Erasmus +.

§ 2.

Informacje ogólne

1. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie w okresie od

1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.

2.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany  w ramach programu

partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół programu Erasmus +

3. Projekt skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej w przedziale wiekowym 12-15 lat.

4. Charakterystyka projektu:

Motywem przewodnim projektu są wynalazki, a głównym zadaniem jest stworzenie wynalazków

spełniających potrzeby osób niepełnosprawnych, ich promocja, stworzenie kampanii reklamowej,

opracowanie strategii sprzedaży i planów biznesowych fikcyjnych firm stworzonych przez uczniów.

W  każdej  szkole  uczniowie  realizować  będą  zadania  projektowe  w  grupach  pod  nadzorem

nauczyciela. Podział na grupy dokonany zostanie do 30 września 2021 r.  według zainteresowań i

uzdolnień  uczniów. Uczniowie wezmą udział  w warsztatach,  na których realizowane będą cele

projektu.  Będą  to  m,in.  warsztaty  plastyczne,  informatyczne,  przedsiębiorczości,  ekologiczne,

językowe, dziennikarskie. 
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5. Ogólne cele projektu to:

• budowanie świadomości  wpływu dziedzictwa kulturowego,  mianowicie  wynalazków, na

wzrost gospodarczy i spójność społeczną;

• rozwijanie kreatywności, samoświadomości, innowacyjności, przedsiębiorczości, tolerancji,

empatii, poczucia obowiązku społecznego; 

• nabycie nowych strategii aktywizowania uczniów do uczestniczenia w życiu szkoły oraz

działalności na rzecz środowiska lokalnego; 

• nabycie nowych metod, narzędzi i form pracy w zakresie doradztwa zawodowego;

• poznanie systemów edukacyjnych krajów partnerskich; 

• poznanie rynku pracy kraju ojczystego i krajów partnerskich; 

• wdrożenie kształcenia interkulturalnego i wielokulturowego; 

• kształtowanie  u  uczniów  krytycznego  stosunku  do  korzystania  ze  środków  masowego

przekazu; 

• podniesienie kompetencji i kwalifikacji językowych kadry i uczniów. 

6.  Udział  w projekcie  jest  dobrowolny oraz  bezpłatny,  gdyż jest  realizowany ze  środków Unii

Europejskiej. Wyjazdy są opłacane z otrzymanego grantu (transport, zakwaterowanie, wyżywienie,

dodatkowe ubezpieczenie,  wycieczki),  uczeń zobowiązany jest  jednak posiadać kieszonkowe na

własne wydatki nie pokrywane z grantu.

7. Projekt przewiduje wymianę uczniów z następujących krajów partnerskich: Polska, Rumunia,

Grecja, Portugalia, Bułgaria. Projekt uwzględnia jedno krótkoterminowe szkolenie dla nauczycieli

w  Bułgarii.  Wyjazdy  traktowane  są  jako  wyraz  uznania  dla  uczniów  wyróżniających  się

zaangażowaniem w realizację projektu 

§ 3.

Zasady uczestnictwa w projekcie

1. Rekrutacja uczniów do udziału w projekcie kończy się 30 września 2019 r. W skład Zespołu

Rekrutacyjnego wchodzą:
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•Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie – p. Małgorzata Nermend

•Szkolni koordynatorzy projektu- Iwona Łukaszewicz, Joanna Dudkiewicz

2.  Uczestnikiem projektu  może  być  osoba w  przedziale  wiekowym 12-15 lat,  która  z  własnej

inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie.

3. Warunkiem uczestnictwa uczniów w projekcie jest:

• terminowe i rzetelne wypełnianie powierzonych zadań projektowych;

• obowiązkowa obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu;

• aktywny udział w pracach projektowych. 

4.  Uczniowie, którzy nie będą się angażować w realizację zadań mogą zostać skreśleni z grupy

projektowej.

5. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i

przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu – Załącznik nr 1

6. Decyzję w sprawie udziału ucznia w projekcie podejmuje Zespół Rekrutacyjny po zasięgnięciu

opinii wychowawcy.

7. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu ucznia do projektu zespół rekrutacyjny

zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów.

8. Lista uczestników projektu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły.

§ 4.

Kryteria wyboru uczniów do mobilności, czyli reprezentowania szkoły w czasie spotkań

międzynarodowych za granicą

1. Zachowanie co najmniej bardzo dobre lub dobre, dobre wyniki w nauce.

2. Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego (zostanie przeprowadzony test w formie

ustnej).

3. Dojrzałość emocjonalna na podstawie opinii pedagoga, psychologa, wychowawcy.

4. Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy podczas wizyty w Polsce jest dodatkowo punktowana.
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5. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za

granicą, np. komunikatywność, otwartość,  poszanowanie innych partnerów reprezentujących inną

kulturę, religię czy przekonania.

6. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu:

a)  obecność  na  spotkaniach  dotyczących  realizacji  projektu,  udział  w  ewaluacji  i

rozpowszechnianiu rezultatu projektu, 

b) jakość wykonywanych zadań projektowych, 

c) przestrzeganie terminu realizacji zadań.

7.  Zaangażowanie  w  rozwijanie  umiejętności  językowych  (udział  w  konkursach,  zajęciach

rozwijających z języka angielskiego).

8. Ważny dowód tożsamości

9. Brak przeciwwskazań medycznych.

Przyjmuje  się  zasadę,  zgodnie  z  którą  uczeń  może  brać  udział  w  wyjeździe  tylko  jeden  raz.

Zastrzega się jednak możliwość ponownego wyboru ucznia (tylko) w sytuacji, w której nie można

wskazać  innych  uczniów  gwarantujących  pełną  realizację  celów  zaplanowanych

krótkoterminowych wymian grup uczniów.

§ 5.

Zasady wyboru uczniów do udziału w mobilności

1. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 3 osób:

z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, oraz dwóch nauczycieli zaangażowanych w wykonanie danego

zadania.

2. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć udział

w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.

3. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych

powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów.

4. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany

uczeń z listy rezerwowej wg. ogólnych kryteriów kwalifikacji do mobilności.

5. Ani uczniowie ani ich rodzice nie mają możliwości decydowania o wyborze kraju, do którego

wyjedzie uczeń będący uczestnikiem projektu. Ostateczna decyzja należy do koordynatora projektu.
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6. Terminy wyjazdów: Grecja - marzec/kwiecień 2020; Rumunia -  październik 2020; Portugalia –

luty 2021. Przyjęcie gości w Polsce – kwiecień 2021

7.  Ogłoszenie  wyników rekrutacji  zostanie  przekazane  osobom zakwalifikowanym do  wyjazdu

indywidualnie.  Nastąpi  to  nie  później  niż  do  2  miesięcy  przed  planowanym  wyjazdem.

Dokumentacja rekrutacji będzie dołączona do dokumentacji projektu.

8.  Wszelkie  kwestie  nieujęte  w  regulaminie  będą  rozstrzygane  przez  Dyrektora  szkoły  i

koordynatora projektu.

9.  Koordynator  oraz  opiekunowie  projektu  nie  odpowiadają  za  zmiany  wynikające  z  przyczyn

zewnętrznych lub od nich niezależnych.

§ 6.

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w

przypadku gdy:

–  Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Szkoły (rezygnacja musi być podpisana

przez rodziców/opiekunów prawnych)

2. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany

inny uczeń. 

3. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej

przyczyny (wyjątek stanowi  choroba;  nagła,  trudna sytuacja  rodzinna),  koszty wynikające z  tej

rezygnacji  ponosi  rodzic  /  opiekun  prawny  ucznia.  (zmiana  nazwiska  na  bilecie  lotniczym,

odwołanie rezerwacji itp.)

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy,

Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych,

najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
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§ 7.

Zadania uczestników projektu:

Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

1.  Wspólne  z  opiekunem omówienie  zasad  współpracy  w realizacji  projektu,  podział  zadań  w

zespole.

2. Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem.

3.  Rzetelne  i  terminowe  wypełnianie  obowiązków  wynikających  z  prac  przydzielonych  w

harmonogramie.

4. Współpraca z opiekunem projektu oraz uczniami wchodzącymi w skład grupy projektowej.

5. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.

6.  Przygotowanie  sprawozdania  z  realizacji  projektu  oraz  jego  publiczna  prezentacja  po  jego

zakończeniu.

7.  Uczniowie  mogą  korzystać  z  pomieszczeń  szkoły  do  celów  związanych  z  realizacją  zadań

projektowych  w  godzinach  jej  pracy  i  wyłącznie  pod  opieką  nauczyciela  koordynującego  lub

innych nauczycieli.

§ 8.

Zasady uczestnictwa w mobilnościach

1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia wyrażają zgodę na wyjazd w oświadczeniu.

2.  Uczeń  jest  zobowiązany  do dostarczenia  kompletu  dokumentów (zgoda  rodziców,  zgoda  na

udzielenie  pomocy  medycznej,  kontakt  telefoniczny  z  uczniem  i  jego  rodzicami/opiekunami

prawnymi  itp.)  w  terminie  określonym  przez  koordynatora  oraz  do  pisemnego  potwierdzenia

zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.

3.  Przed  wyjazdem  organizowane  jest  spotkanie  z  rodzicami/opiekunami  prawnymi  uczniów

wyjeżdżających,  które ma na celu przekazanie  niezbędnych informacji  związanych z  podróżą i

pobytem za granicą.
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4.  Uczestnicy  wyjazdu są  zobowiązani  do  bezwzględnego  przestrzegania  poleceń  koordynatora

projektu i opiekunów w trakcie wyjazdów zagranicznych w tym stałego kontaktu telefonicznego.

5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:

· Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.

· Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.

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

7.  Uczestnicy  wyjazdu  przestrzegają  przepisów  BHP,  przeciwpożarowych  i  kodeksu  ruchu

drogowego, itp.

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

szkoły  i  kraju.  Uczestnicy  nie  naruszają  godności  uczestników  reprezentujących  inną  kulturę,

religię czy przekonania.

9.W przypadku  złamania  powyższych  reguł,  uczeń  zostanie  wykluczony  z  dalszego  udziału  w

projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary przewidziane

w statucie szkoły.

10.  Jeżeli  uczestnik  wyjazdu  wyrządzi  szkody,  to  odpowiedzialność  finansową  poniosą

rodzice/opiekunowie prawni.

11. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu

zakończenia wyjazdu przez koordynatora

12. Dodatkowe, własne wydatki uczestnicy wyjazdu pokrywają samodzielnie.

§ 9.

Dokumentacja wyjazdów zagranicznych 

1. Prawidłowo wypełniona karta wycieczki,

2. Numer polisy ubezpieczeniowej,

3. Zgłoszenie do Kuratorium Oświaty i organu prowadzącego o trasie i terminie wycieczki,
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4. Lista uczestników sporządzoną w 3 egzemplarzach, która powinna zawierać:

a) imię i nazwisko uczestnika wycieczki, 

b) data i miejsce urodzenia, 

c) numer paszportu,

d) adres zamieszkania,

e) imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych, 

f) numer telefonu rodziców, 

5.  Zgodę  rodziców  na  uczestnictwo  dziecka  w  wymianie,  z  oznaczeniem  terminu  i  miejsca

wymiany,

6. Ubezpieczenie NW każdego uczestnika wycieczki,

7. Szczegółowy program sporządzony,

8. Potwierdzenie rezerwacji biletów, przewodnika, miejsc noclegowych i inne.

9. Przed wyjazdem kierownik zapoznaje uczestników z regulaminem, co potwierdza adnotacją z

podpisem każdego uczestnika, że został zapoznany i zgadza się z zasadami zachowania się podczas

wyjazdów grupowych.

§ 10.

Zasady przyjmowania uczniów z zagranicy w domach uczestników projektu

1.W trakcie realizacji projektu, w kwietniu 2021r. odbędzie się krótkoterminowa wymiana uczniów

w Szkole Podstawowej im. UNICEF-u w Szczecinie, podczas której rodziny uczniów biorących

udział w projekcie mogą przyjąć dzieci z zagranicy uczestniczące w tej wymianie (razem przyjedzie

20 uczniów ze szkół partnerskich: 5 z Portugalii, 5 z Grecji,  5 z Bułgarii, 5 z Rumunii)

2.Rodzina przyjmująca zapewnia uczestnikowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w tym:

•odbiór gościa ze szkoły w dniu jego przyjazdu na wymianę i odwiezienie do szkoły w dniu jego

odjazdu;
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•przywóz gościa na zaplanowane zajęcia i warsztaty oraz jego odbiór po ich zakończeniu (program

będzie dostępny on-line na stronie internetowej szkoły);

•zakwaterowanie,  samodzielne  miejsce  do  spania,  a  w  przypadku  gościa  odmiennej  płci

samodzielne pomieszczenie dla niego, łazienka, pościel, ręczniki;

•wyżywienie, oprócz sytuacji, w których gość będzie przebywał pod opieką nauczycieli (śniadanie,

obiadokolacja, kolacja);

•możliwość poznania zasad funkcjonowania polskiej rodziny, tradycji, wartości;

•rodzice/opiekunowie  prawni  ucznia  potwierdzają  gotowość  do  przyjęcia  gościa  ze  szkoły

partnerskiej w deklaracji;

•uczniowie  przyjmujący  gości  uczestniczą  w  większości  działań  zaplanowanych  podczas

krótkoterminowej wymiany uczniów.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku

zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.

2. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u koordynatora.

§ 12.

Wykaz załączników do regulaminu

1. Zgoda rodzica/ prawnego opiekuna na udział dziecka w projekcie.

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka.

3. Zgoda na udział dziecka w wyjeździe zagranicznym i zgoda na udzielenie pomocy medycznej.

4. Oświadczenie o gotowości przyjęcia ucznia z jednej ze szkół partnerskich.

5. Karta informacji o uczniu zakwalifikowanym do wyjazdu zagranicznego.
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Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w projekcie 

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  syna/córki......................................................  w  projekcie

„Kreatywny uczeń w służbie społeczeństwu i środowisku. Młody Europejczyk - świadomy potrzeb

społeczności  i  środowiska  naturalnego.”  realizowanym  przez  Szkołę  Podstawową  nr  11  im.

UNICEF-u w Szczecinie w ramach programu Erasmus+. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Projektu Erasmus+ i akceptuję jego założenia. 

........................................................... 

podpis rodziców/prawnych opiekunów 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dotycząca wizerunku 

Wyrażam  zgodę  na  upowszechnianie  wizerunku  oraz  danych  osobowych  mojego

syna/córki..............................................................  dla  celów  promocji  szkoły  i  gminy  w  ramach

programu  Erasmus+  (strona  internetowa,  artykuły  prasowe,  zdjęcia  szkolne,  maile,  platforma

eTwinning, itp.)

 

........................................................... 

podpis rodziców/prawnych opiekunów 
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Zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd zagraniczny dziecka - oświadczenie

zdrowotne 

Oświadczam,  że  stan  zdrowia  mojego  dziecka.....................................................  pozwala  na

realizację programu wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+. Wyrażam zgodę na

podejmowanie  decyzji  związanych  z  leczeniem  lub  hospitalizowaniem  dziecka  w  przypadku

zagrożenia zdrowia, bądź życia mojego dziecka przez kierownika lub opiekuna w czasie trwania

wymiany. 

Inne uwagi o dziecku (alergie, zażywane leki, przewlekłe choroby 

itp.  ......................................................................................................................................................

.............................................                                                      ................................................. 

     data podpis rodziców/prawnych opiekunów 

Oświadczenia o gotowości przyjęcia gościa z zagranicy 

Wyrażam zgodę na przyjęcie w moim domu ucznia szkoły partnerskiej podczas spotkania 

partnerów projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ w dniach: 

………………………………………………………………………………………………… 

termin spotkania 

Oświadczam, że zapewnię uczniowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w szczególności: 

1) samodzielne miejsce do spania,

2) wyżywienie, oprócz sytuacji, w których uczeń będzie przebywał pod opieką swoich nauczycieli.

W  miarę  możliwości  postaram  się  przybliżyć  uczniowi  polską  kulturę,  tradycje  i  wartości.

Zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  powiadomienia  polskiego  koordynatora  projektu  o

niewłaściwym zachowaniu  ucznia  oraz  wszelkich  niepokojących  sytuacjach  związanych  z  jego

pobytem.

………………….......................… ...........……………………………………... 

data      podpis rodziców/prawnych opiekunów 
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