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Regulamin rekrutacji uczestników  

do projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów  

“Polsko-hiszpańska fiesta kulturowa” 

§ 1. Definicje 

1.      „Wnioskodawca” - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie. 

2.      „Uczestnik/Uczestniczka projektu” – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 

r. w Jordanowie, 

3.      „Projekt” – Projekt pt. “Polsko-hiszpańska fiesta kulturowa” realizowany w ramach programu 

Power współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

4.      „Komisja Rekrutacyjna” – Zespół ds. rekrutacji powołany przez Zespół Zarządzający. 

§ 2. Informacje o projekcie 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów klas VI-VII Szkoły Podstawowej 

im. Bohaterów Września 1939 r. w projekcie “Polsko-hiszpańska fiesta kulturowa”.  

2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Power „Ponadnarodowa 

Mobilność Uczniów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

3. Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych: 

 kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; 

 kompetencje w zakresie wielojęzyczności; 

 kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii 

i inżynierii; 

 kompetencje cyfrowe; 

 kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się; 

 kompetencje obywatelskie; 

 kompetencje w zakresie przedsiębiorczości; 

 kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

4. Realizacja projektu będzie miała miejsce od 28.06.2021 r. do 27.06.2021 r. w Szkole 

Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie. 

5. W projekcie weźmie udział 40 uczniów klas VI-VII, którzy pojadą w ramach dwóch mobilności do 

Buñol w Hiszpanii. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
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§ 3. Zasady rekrutacji uczestników do projektu 

1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:  

- dyrektor szkoły - Agnieszka Cieżak, 

- wicedyrektor szkoły - Janusz Łukasz, 

- koordynator projektu - Paulina Merz, 

- nauczycielka języka angielskiego - Joanna Bala, 

- pedagog szkolny - Barbara Kowalcze, 

- nauczyciel języka polskiego - Piotr Boniecki 

- nauczycielka plastyki – Beata Mitka 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w roku szkolnym 2021/2022. 

3. Termin rekrutacji: dla pierwszej grupy wyjeżdżającej – 06.09.2021-10.10.2021 oraz dla drugiej 

grupy wyjeżdżającej – 10.01.2022-31.01.2022 

4. Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu. Na jedną mobilność z każdej klasy zostanie 

zakwalifikowanych czworo uczniów z najwyższą liczbą punktów. 

5. Rekrutacja będzie przeprowadzana zgodnie z Politykami Horyzontalnymi UE: 

- Polityką Równych Szans, 

- Polityką Rozwoju Lokalnego, 

- Polityką Społeczeństwa Informacyjnego, 

- Polityką Równości Płci. 

6. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji i uczestnictwa jest spełnienie następujących warunków: 

- bycie uczniem klas VI-VII Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r., 

- złożenie formularza zgłoszeniowego (zał. 1) wraz z pozostałymi załącznikami do 

koordynatora projektu, 

- posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego co najmniej na kolejny rok 

kalendarzowy, 

- aktywny udział w zajęciach przygotowawczych, 

- wykazanie zainteresowania programem mobilności, 

- nienaganne zachowanie, 

- uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów obowiązkowych. 

7. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeniowych szkoły oraz stronie 

internetowej szkoły. 

8. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za: 

- wynik testu kompetencji językowych z języka angielskiego, 
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- średnia ocen z wszystkich obowiązkowych przedmiotów (rok szkolny 2020/2021), 

- częstotliwość wyjazdów zagranicznych, 

- zainteresowanie tematyką projektu, 

- ocena z zachowania (rok szkolny 2020/2021), 

- opinia wychowawcy na temat zaangażowania ucznia w działalność szkoły (Samorząd 

Uczniowski) i promocję placówki w rejonie poprzez udział w konkursach (wojewódzkich, 

rejonowych/powiatowych, szkolnych), zawodach sportowych (wojewódzkich, 

rejonowych/powiatowych) czy akcjach charytatywnych (potwierdzone zaświadczeniem), 

- wymyślenie i przygotowanie komiksu dotyczącego obrzędowości lub legendy 

odpowiadającego tematyce projektu. 

Zasady przydzielania punktów przy rekrutacji: 

 test kompetencji językowych z języka angielskiego (0-7 pkt): 

 100 % = 7 pkt 

 90 - 99 % = 6 pkt 

 75 - 89 % = 5 pkt 

 55 - 74% = 4 pkt 

 40 - 54% = 3 pkt 

 30 - 39 % = 2 pkt 

 20 - 29 % = 1 pkt 

 poniżej 20 % = 0 pkt 

 średnia ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych (rok szkolny 2020/2021) (0-

7 pkt) 

 5,50 - 6,00 = 7 pkt 

 5,00 - 5,49 = 6 pkt 

 4,76 - 4,99 = 5 pkt 

 4,50 - 4,75 = 4 pkt 

 4,00 - 4,49 = 3 pkt 

 3,50 - 3,99 = 2 pkt 

 3,00 - 3,49 = 1 pkt 

 poniżej 3,00 = 0 pkt 

 ocena z zachowania (0-2 pkt) 

 wzorowe = 2 pkt 

 bardzo dobre = 1 pkt 

 dobre i poniżej = 0 pkt  

 osiągnięcia szkolne i pozaszkolne (konkursy/zawody sportowe/akcje 

charytatywne/działalność na rzecz szkoły) (0-7 pkt) 

 komiks o tematyce projektu (0-2 pkt) 
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 zainteresowanie tematyką projektu (0-3 pkt) 

 częstotliwość wyjazdów zagranicznych (0-3 pkt) 

W przypadku zdobycia przez kandydatów takiej samej ilości punktów o zakwalifikowaniu ucznia decydują 

oceny bieżące z języka angielskiego, a w dalszej kolejności z języka polskiego. 

9. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną listy głównej i 

rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.  

10. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku, gdy 

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

przetwarzanie danych osobowych.  

11. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

12. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym 

momencie trwania projektu. 

13. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną są ostateczne. 

14. Procedura odwoławcza od decyzji Komisji Rekrutacyjnej będzie wynosić 7 dni kalendarzowych. 

Uczeń lub jego opiekun prawny ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, która 

będzie miała 7 dni na rozpatrzenie odwołania i udzielenie pisemnej odpowiedzi.  

15. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, wraz z rodzicami/ opiekunami są 

zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym. 

16. Rodzic/opiekun prawny ucznia wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział 

dziecka/podopiecznego w projekcie (zał. 3) i pisemnie potwierdza zapoznanie się z regulaminem udziału 

w projekcie (zał. 1). Rodzic podpisze również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. 4), jak 

również publikację wizerunku (zał. 5)   

17. Rodzic/opiekun prawny oraz uczestnik są zobowiązani, w związku z trwającą pandemią COVID-19, 

do przestrzegania odgórnie narzuconych obostrzeń podczas mobilności.  

 

§ 4. Zasady organizacji zajęć przygotowawczych do mobilności 

 

1. Zajęcia w ramach przygotowania zorganizowane będą w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 

Września 1939 r. i obejmą: zajęcia z języka angielskiego, warsztaty medialno-informatyczne, zajęcia 

kulturowo-geograficzne, zajęcia z pedagogiem oraz spotkania pod kątem tematyki projektu.  

2. Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od 

zajęć dydaktycznych i będą składały się z: 

- zajęcia z języka angielskiego – 20h/grupa 11.10.2021 – 19.11.2021 - 1 grupa, 20.02.2022 – 

18.03.2022- 2 grupa– nauczyciel języka angielskiego, 

- przygotowania kulturowo-geograficznego – zajęcia mające na celu poznanie kultury i obyczajów 

Hiszpanii - 4h/grupa, 11.10.2021 – 19.11.2021 - 1 grupa, 20.02.2022 – 18.03.2022- 2 grupa - 

nauczyciel geografii, 

- przygotowanie mentalne - zajęcia z zakresu umiejętnego radzenia sobie w sytuacji rozstania z 

bliskimi członkami rodziny oraz ze stresem w nowym środowisku - 2h/grupa, 11.10.2021 – 

19.11.2021 - 1 grupa, 20.02.2022 – 18.03.2022- 2 grupa - pedagog szkolny, 
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- warsztaty medialno-informatyczne – zajęcia z zakresu redagowania różnych tekstów 

publicystycznych, montażu zdjęć i filmów, tworzenia reportażu filmowego – 8h/grupa, 11.10.2021 

– 19.11.2021 - 1 grupa, 20.02.2022 – 18.03.2022- 2 grupa – nauczyciel języka polskiego, 

- spotkania pod kątem tematyki projektu - 8h/grupa, 11.10.2021 – 19.11.2021 - 1 grupa, 

20.02.2022 – 18.03.2022- 2 grupa – nauczycielka języka polskiego, 

3. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.  

4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć 

w organizowanych zajęciach. 

5. Każdą nieobecność na zajęciach należy zgłosić wcześniej koordynatorowi projektu. Dopuszczalna 

liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin. W przypadku opuszczenia 

więcej niż 20 % godzin przewidzianych na dane zajęcia uczeń zostaje skreślony z listy uczestników w 

projekcie. 

6. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we własnym 

zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym kurs. 

7. Niezdyscyplinowane zachowanie w trakcie przygotowań do mobilności może być podstawą do 

skreślenia ucznia z listy zakwalifikowanych. 

8. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie osoba z listy 

rezerwowej. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów. 

 

§ 5. Prawa uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnik ma prawo do uzyskiwania informacji o wszystkich działaniach realizowanych w ramach 

Projektu. 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w szczególnych sytuacjach losowych.  

3. Wszyscy uczestnicy Projektu są uprawnieni do: 

- nieodpłatnego udziału w Projekcie, 

- otrzymania wsparcia językowo-kulturowo-pedagogicznego, 

- otrzymania certyfikatów z mobilności, 

- otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i promocyjnych w trakcie wszystkich 

zajęć realizowanych w ramach Projektu. 

 

§ 6. Obowiązki uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnictwo w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do mobilności (podpis na liście 

obecności), czyli zajęciach kulturowo-geograficznych, kursie j. angielskiego, spotkaniach z 

pedagogiem, warsztatach medialno-informatycznych oraz zajęciach merytorycznych.  

2. 100% obecności na zajęciach w Hiszpanii (dotyczy: punktualności, realizowania zadań 

powierzonych podczas pobytu przez opiekuna grupy, informowania koordynatora projektu o 
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wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację projektu i stopień satysfakcji 

uczestnika),  

3. Uczestnictwo w spotkaniach z opiekunami oraz zdawanie relacji z przebiegu projektu, 

4. Czynne uczestnictwo w monitoringu i ewaluacji projektu - zgodnie z założeniami projektu, 

5. Przygotowanie materiału filmowego w języku angielskim prezentującego tradycje naszej szkoły, 

główne atrakcje naszego miasta i okolic, 

6. Stworzenie w języku angielskim materiałów dotyczących tematyki Projektu z wykorzystaniem 

zdjęć zrobionych podczas zajęć w Hiszpanii, zmontowania filmu z materiałów nagranych podczas 

pobytu w Hiszpanii przedstawiających efekty uczestnictwa w projekcie, 

7. Aktywne uczestnictwo w upowszechnianiu rezultatów projektu. 

 

§ 7. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 

 

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

przypadku, gdy: 

- rezygnacja została złożona na piśmie do Zespołu Zarządzającego w terminie do 7 dni po 

zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (rezygnacja musi być podpisana 

przez rodzica/opiekuna prawnego); 

- rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 

7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona 

na piśmie, do którego należy dołączyć stosowne zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie), 

rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. 

2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, 

uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów. 

 

§8. Postanowienia końcowe 

  

Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw 

nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie - kierownika projektu. Regulamin wchodzi w życie         z 

dniem podpisania.  

 

 

 

           Zatwierdzono przez 

 

Jordanów, ……………………….     ….…………….……………………….. 

                             podpis dyrektora Szkoły   

  


