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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Czy jesteśmy tacy sami- polsko -portugalskie spotkania młodych Europejczyków.  

Are we the same – Polish – Portuguese meetings of young Europeans”. 

REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ 

UCZNIÓW NABÓR 2020 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KRYSPINOWIE 

 

§ 1 Informacje o projekcie 

1. Realizatorem projektu nr 2020-1-PMU-3121 jest Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Kryspinowie, 32-060 Liszki, Kryspinów 356. 

2. Partnerem zagranicznym w projekcie jest szkoła Agrupamento de Escolas de Barcelos, 4750-

304 Barcelos, ul. Avenida Joao Paulo II. 

3. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Kryspinowie w okresie od 30.06.2021 do 

29.06.2022 r. 

4. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój. 

5. Projekt jest skierowany do uczennic i uczniów klas VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej im. kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie. 

6. W projekcie może wziąć  udział grupa maksymalnie 43 uczniów, w tym 14 uczniów klasy VI oraz 

15 uczniów z klasy VII i 14 uczniów z klas VIII. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

 

1. Głównym celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych 43 uczniów Szkoły 

Podstawowej w Kryspinowie poprzez udział w zagranicznych mobilnościach, w tym: 

a. kompetencji w zakresie  rozumienia i tworzenia  informacji (wyszukiwanie informacji    

o własnej  szkole, miejscowości, gminie w dalszej kolejności o rejonie Barcelos, które 

posłużą do przygotowania produktów projektu: broszury i prezentacji); 

b. kompetencji w zakresie wielojęzyczności (umiejętność korzystania  i rozwijania języka 

ojczystego,  języka angielskiego i języka portugalskiego w zakresie podstawowego 

słownictwa, redagowanie materiałów  o turystyce i historii regionu); 

c. kompetencji cyfrowych: pozyskiwanie informacji z Internetu, źródła komunikacji 

miedzy uczniami w  Kryspinowie i Barcelos, umiejętność zarzadzanie informacjami, 

tworzenie galerii  on- line; 

d. kompetencji osobistych, społecznych oraz w zakresie uczenia się: skuteczne 

zarządzanie czasem, poszanowanie różnorodności  innych i ich potrzeb, przygotowanie 

uczniów do radzenia sobie ze stresem, współpraca w grupie rówieśniczej; 
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e. kompetencji obywatelskich: otwartość na innych, poznanie mentalności  innych 

Europejczyków, integracja europejska. 

2. Projekt obejmuje działania w zakresie: 

a. działania informacyjno-promocyjne; 

b. rekrutacja uczestników; 

c. przygotowanie uczniów do wyjazdu; 

d. organizacja wyjazdów (mobilności); 

e. działania upowszechniające. 

3. Przed wyjazdem każdy uczeń i uczennica zakwalifikowani do projektu zobowiązani są do 

aktywnego uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych, do których zaliczają się: 

a. warsztaty z języka angielskiego (20 godzin dydaktycznych + dodatkowe 12 godzin dla 

uczniów wykazujących niewystarczające umiejętności językowe do pobytu za granicą); 

b. warsztaty z języka portugalskiego (12 godzin dydaktycznych); 

c. warsztaty pedagogiczne (6 godzin dydaktycznych); 

d. warsztaty kulturowe (6 godzin dydaktycznych); 

e. zajęcia samodzielne/praca w grupach, zajęcia w ramach kół zainteresowań i godzin 

wychowawczych. 

4. Projekt przewiduje wyjazd uczniów w trzech terminach: 

a. od 14 do 20 listopada 2021 r. (uczniowie klas VIII); 

b. od 22 do 28 maja 2022 r. (uczniowie klas VII); 

c. od 5 do 11 czerwca 2022 r. (uczniowie klas VI). 

5. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne na stronie internetowej szkoły 

www.sp.kryspinow.pl 

6. Nadzór nad realizacja projektu oraz rekrutacją uczestników sprawuje dyrektor szkoły oraz 

koordynator projektu. 

 

§ 3.  Ogólne zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja odbywać się będzie spośród uczniów klas VI- VIII Szkoły Podstawowej w 

Kryspinowie. Rekrutacja odbywać się będzie miedzy 6 a 15 września 2021 roku. 

2. W przypadku małej ilości kandydatów rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym 

momencie trwania przedsięwzięcia. 

3. Skład komisji  rekrutacyjnej zostanie  podany na początku września. 

4. Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się nie później niż 7 dni od zamknięcia rekrutacji. 

5. O wynikach rekrutacji poinformowani zostaną wszyscy kandydaci przez wychowawców klas a 

lista rankingowa dostępna będzie w sekretariacie szkoły.  

6. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 43 uczniów, w tym: 14 uczniów klas VI, 15 

uczniów klas VII oraz 14 uczniów klas VIII. 

7. Zostanie sporządzona lista rezerwowa, na której znajdą się uczniowie zajmujący pozycje 43 i 

dalsze na liście rankingowej, zajmujący miejsca według najwyżej przyznanych punktów. 

8. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń z danej klasy wolne miejsca zajmą uczniowie 

z listy rezerwowej, według kolejności na liście. 

http://www.sp.kryspinow.pl/
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9. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub usunięcia z projektu wole miejsce zajmie 

uczeń z listy rezerwowej z klasy, z której zrezygnował/został usunięty uczestnik projektu lub 

uczeń z najwyższą liczbą punktów na liście rezerwowej, w przypadku gdy w danej klasie nie 

będzie już chętnych. 

10. Od decyzji Komisji rekrutacyjnej przysługuje uczniom możliwość odwołania. Odwołanie można 

wnieść pisemnie, wraz z uzasadnieniem, w terminie do 2 dni roboczych od ogłoszenia listy 

rankingowej. Komisja odwoławcza ma 5 dni na ustosunkowanie się do odwołania. Od decyzji 

Komisji odwoławczej nie ma już odwołania. 

11. W rekrutacji mogą wziąć udział tylko uczniowie, którzy złożą kompletne dokumenty 

rekrutacyjne, w skład których wchodzą: 

A.  Formularz zgłoszeniowy, 

B. Wyrażenie woli uczestnictwa- zgoda rodziców, 

C. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

12. Braki formalne w złożonych dokumentach można jednorazowo poprawić w terminie 2 dni od 

uzyskania informacji o wykazanych brakach. Ponowne złożenie niekompletnych/błędnych 

dokumentów jest powodem do usunięcia ucznia z listy kandydatów. 

13. Do udziału w mobilnościach zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskają najwyższą 

liczbę punktów rekrutacyjnych. 

14. Punkty rekrutacyjne są przyznawane na podstawie: 

 

LP Kategoria Maksymalna 
ilość 
punktów 

Podstawa przyznania punktów 

1 Wyniki klasyfikacji rocznej 6 pkt Średnia roczna ze świadectwa = 
średnia punktów 

2 Ocena z zachowania  
 

4 pkt Poprawne- 1pkt 
Dobre-2 pkt 
Bardzo dobre -3 pkt 
Wzorowe- 4 pkt 
Ocena nieodpowiednia 
powoduje dyskwalifikację 

3 Ocena z języka angielskiego  6 pkt 
 

Ocena roczna na zakończenie 
roku szkolnego 2020/2021 

4 Autoprezentacja 
4.1. Dlaczego jesteś 
zainteresowany udziałem w 
projekcie? 
4.2. Jak będziesz przygotowywać 
się do wyjazdu (aktywności w 
ramach projektu)? 
4.3. Jakie będą korzyści  z udziału w 
projekcie dla ciebie i szkoły? 
4.4. W jaki sposób będziesz 
przedstawiał relacje  z udziału w 
projekcie. 

8 pkt Praca pisemna dołączona do 
Formularza zgłoszeniowego. 
 
Ocenie podlegać będzie każdy z 
czterech punktów/pytań – 
możliwość uzyskania 
maksymalnie 2 punktów za 
każdą część/pytanie. 
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5 Kryterium zmniejszonych szans np.: 
- orzeczenia PP , 
- opinie z PP, 
- niepełnosprawność, 
-  przeszkody społeczne 
- oświadczenie rodzica o trudnej 
sytuacji finansowej 
- opinie pedagoga o dysfunkcyjnej  
rodzinie 
- rodzina wielodzietna 
- niepełna rodzina 

3 pkt Możliwość uzyskania do 3 
punktów. Maksymalna liczbę 3 
punktów uzyska osoba, która 
posiada orzeczenie o 
niepełnosprawności lub 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub 
opinię z Poradni Pedagogiczno-
Psychologicznej. 
Maksymalna liczbę punktów w 
kategorii można uzyskać 
również na podstawie 
oświadczenia rodzica o trudnej 
sytuacji finansowej w rodzinie, 
potwierdzonego opinią 
szkolnego pedagoga lub 
wychowawcy lub na podstawie 
opinii pedagoga lub 
wychowawcy o dysfunkcyjnej 
roli rodziny. 

 Podsumowanie – uzyskane punkty 27 pkt  

 

15. W przypadku przyznania takiej samej liczby punktów o przyjęciu  decyduje opinia komisji 

rekrutacyjnej. 

16. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

17. Uczniowie, którzy przystąpią do projektu są zobowiązani do realizacji wszystkich 

powierzonych zadań. 

18. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu są zobowiązani do uczestnictwa wraz z 

rodzicami w spotkaniu informacyjnym. 

 

 

§ 4.   Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Każdy uczestnik ma prawo do: 

a) Nieodpłatnego uczestnictwa w projekcie, 

b) Zgłaszania uwag i oceny zajęć w których uczestniczy, 

c) Otrzymania pomocy dydaktycznych. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do; 

a) Zapoznania z niniejszym regulaminem, 

b) Uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności), 

c) Wypełnienia w trakcie zajęć testów sprawdzających i ankiet ewaluacyjnych, 

d) Do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 

osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich 

dokument podpisuje rodzic/prawny opiekun). 
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3. Uczniowie którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu są zobowiązaniu do uczestnictwa w 

każdym spotkaniu informacyjnym. 

§ 5.  Rezygnacja z udziału w projekcie 

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

finansowej w przypadku gdy: 

a. rezygnacja złożona została na piśmie w przeciągu 7 dniu od zakończenia procesu rekrutacji bez 

podania przyczyny (rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego); 

b. rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa z ważnych powodów osobistych lub 

zdrowotnych i musi być złożona do 7 dni od zaistnienia przyczyny; rezygnacja musi być złożona 

pisemnie wraz z niezbędnymi załącznikami, np. zwolnieniem lekarskim (rezygnacja musi być 

podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego). 

2. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w projekcie lub skreślenia z listy, uczestnik 

zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych 

najpóźniej w dniu  złożenia rezygnacji pisemnej. 

§ 6.  Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie  z dniem uchwalenia i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji 

projektu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji w każdym czasie trwania 

projektu. 

3. Każda zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej. 

4. W przypadku kwestii nieuregulowanych nieniniejszym regulaminem decyzje podejmuje 

dyrektor szkoły. 

5. Integralną częścią regulaminu są załączniki 1 do 3 (Formularz rekrutacyjny, Zgoda rodziców, 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


