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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

 

w przedsięwzięciu  „Europejskie inspiracje słowem, dźwiękiem i tańcem malowane-

drama” realizowanego w ramach projektu “Ponadnarodowa mobilność uczniów” ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 

Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.  

Nr-2019-2-PMU-2013. Kwota dofinansowania: 85 711,00 PLN. 

 

 

 § 1 Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w przedsięwzięciu   

„Europejskie inspiracje słowem, dźwiękiem i tańcem malowane-drama” w ramach 

projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.   

Nr przedsięwzięcia:  2019-2-PMU-2013 zwanego dalej Projektem. 

 

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w ramach projektu PO WER 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).  

 

3. Organizacją wysyłającą uczniów na mobilność jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Kłaju, zwana dalej „Beneficjentem Projektu”, o danych kontaktowych 32-

015 Kłaj, Kłaj 361 tel. +48 122841176 sekretariat@spklaj.edu.pl  

4.  Partnerem projektu jest ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCESCO QUERINI 

VIA CATALANI N. 9 MESTRE 30171 VENEZIA, tel: 041984807 

Email VEIC846005@istruzione.it 

 

 § 2 Podstawowe informacje o Projekcie  

1. Termin realizacji projektu: 01.09.2020- 28.02.2021  

2. Projekt zakłada wyjazd 15 uczniów  klas VI, VII, VIII Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Kłaju do Wenecji i realizację przedsięwzięcia „Europejskie inspiracje 

słowem, dźwiękiem i tańcem malowane-drama” w szkole partnerskiej we Włoszech  w 

dniach 08.02.2021- 12.02.2021 oraz przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i 

tematyczne do mobilności.  

3. Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności będzie 

podniesienie u grupy uczniów Szkoły Podstawowej w Kłaju kompetencji kluczowych. 

Projekt zakłada osiągnięcie następujących celów szczegółowych: 

- wzmocnienie u uczniów kompetencji kluczowej w zakresie świadomości i ekspresji 

kulturalnej za pośrednictwem różnorodnych środków ekspresji; 

- rozwijanie talentów twórczych młodych ludzi oraz przygotowanie ich do aktywnego 

uczestnictwa w życiu kulturalnym; 

- podniesienie kompetencji lingwistycznych w obszarze języka angielskiego, głównie w 

zakresie przełamywania barier psychologicznych utrudniających swobodne posługiwanie się 

nim; 

- rozwijanie wielojęzyczności uczniów poprzez kontakt z żywym językiem; 

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF-FAMIGLIE/index
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- rozwijanie kompetencji cyfrowych umożliwiających sprawne korzystanie z nowoczesnych 

źródeł i nośników informacji; 

- nabycie nowych kompetencji cyfrowych niezbędnych do przyszłego zatrudnienia; 

- kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych potrzebnych do rozwoju osobistego i 

aktywnego obywatelstwa europejskiego; 

- rozwijanie gotowości do dzielenia się  doświadczeniami z europejskimi rówieśnikami; 

- kształtowanie kompetencji w zakresie uczenia się; 

- rozwijanie zdolności uczniów do kreatywnego tworzenia; 

- budowanie relacji opierających się na szacunku wobec innych narodowości i kultur; 

- rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych 

narodowości i kultur. 

 

4. Do udziału w Projekcie zostanie zrekrutowanych łącznie 15 uczniów, zwanych dalej 

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

rekrutacji, przeprowadzonej w szkole, siedzibie Beneficjenta Projektu.  

5. Wyjazd w ramach mobilności odbędzie się w dniach 07.02.2021- 13.02.2021 i będzie trwał 

7 dni (wliczając dni przeznaczone na podróż). 

 

 § 3 Warunki rekrutacji do udziału w projekcie 

1. Osoby uprawnione do udziału w Projekcie: uczniowie i uczennice klasy 6, 7, 8 Szkoły 

Podstawowej w Kłaju. 

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Projekcie: „Europejskie inspiracje słowem, 

dźwiękiem i tańcem malowane-drama” musi: 

• być uczniem Szkoły Podstawowej w Kłaju, 

• być zainteresowana udziałem w mobilności ze względu na cele Projektu, 

• zobowiązać się do systematycznego uczestnictwa i aktywnego podejmowania działań 

projektowych przez cały okres realizacji, 

• zobowiązać się do terminowego wykonywania zadań związanych z mobilnością, 

przeprowadzenia szeregu działań poprojektowych związanych z promowaniem 

rezultatów Projektu, 

• przystąpić do ankiet i raportów ewaluacyjnych, 

• współpracować z zespołem zarządzającym Projektem. 

 

§ 4 Zasady rekrutacji uczestników projektu  

1. Rekrutację do Projektu przeprowadzi Beneficjent Projektu w terminie: 07.09.2020- 

18.09.2020.  

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

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

pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznanie, itd. 

 

3. Na potrzeby projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna składająca się z 

Przewodniczącego Komisji oraz trzech jej członków. W skład Komisji Rekrutacyjnej 

wchodzić będzie: Dyrektor Szkoły, koordynator Projektu oraz dwoje nauczycieli.  
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4. Uczestnicy Projektu zostaną wybrani na podstawie przeprowadzonej w Szkole rekrutacji. 

Rekrutacja będzie poprzedzona akcją informacyjną na temat Projektu w Szkole i będzie 

skierowana do uczniów i ich rodziców/opiekunów.  

 

5. Zasady rekrutacji zostaną podane do wiadomości rodziców/opiekunów i uczniów podczas 

spotkań informacyjnych, na szkolnej tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Szkoły oraz 

w sekretariacie Szkoły.  

 

 

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

formalnych i merytorycznych. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów 

otrzymanych za:  

 

a) 

 

zaangażowanie w zajęciach językowo-

teatralnych- DRAMA,                      

1p-10p 

 

b) 

 sukcesy w konkursach językowo-teatralnych 

na szczeblu rejonowym i małopolskim- I, II, 

III miejsce, 

,                                                                                     

5p (za każdy dyplom) 

 

c) 

 

poziom znajomości języka angielskiego  

( ostatnia ocena roczna),                 

bdb-5p 

db-   4p 

dost- 3p 

 

d) zdolności plastyczne (wykonanie scenografii i 

gadgetów teatralnych),        

1p-5p 

e) zdolności muzyczno-ruchowe,                                                                           

 

1p-5p 

f) zaangażowanie w życie Szkoły i poza nią,  

                                                        

1p-5p 

 

g) 

średnia ocen z przedmiotów 

ogólnokształcących przynajmniej 4.0 (ostatni 

okres), 

 

5p 

 

h) 

 

ocenę z zachowania przynajmniej dobra 

(ostatnia ocena roczna), 

wz- 6p 

bdb-5p 

db-  4p 

 

i) pozytywna opinia wychowawcy 

 

1p-5p 

 

j) 

„mniejsze szanse”, czyli trudna  sytuacja 

materialna i społeczna kandydata,  

decyzją wychowawcy,                                                                                                     

 

5p 

 

 

7. O zakwalifikowaniu danego ucznia do Projektu będzie decydować suma uzyskanych 

punktów z kryteriów rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 7. pkt a-j. Maksymalna, możliwa 
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do zdobycia liczba punktów to  66 pkt. Minimalną liczbą punktów uprawniającą ucznia do 

udziału w Projekcie są  27   pkt.  

 

8. W czasie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się kwalifikacja uczniów do udziału 

w Projekcie. Zostanie wyłoniona lista uczniów zakwalifikowanych do Projektu, a także lista 

rezerwowa Uczestników Projektu. Miejsce na liście rezerwowej będzie zależne od uzyskanej 

liczby punktów rekrutacyjnych. 

 

9. Komisja Rekrutacyjna opracuje protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.  

 

10. Komisja Rekrutacyjna poda do ogólnej wiadomości rekrutacyjną listę przyjętych oraz 

rezerwowych Uczestników Projektu. Wyniki zostaną opublikowane na szkolnej stronie 

internetowej oraz w sekretariacie Szkoły.  

 

11. Dokumenty złożone po upływie wyznaczonych terminów lub niekompletne nie podlegają 

rozpatrzeniu przez Komisję Rekrutacyjną.  

 

12. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, na jego miejsce wpisana 

zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej.  

 

§ 5 Procedura odwołania  

 Uczniowie, którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikowali się do projektu 

mogą wnieść odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej z odpowiednim uzasadnieniem 

w ciągu dwóch dni roboczych od daty przeprowadzenia rekrutacji i ogłoszenia listy 

rekrutacyjnej. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej w Kłaju. W celu rozpatrzenia odwołania odbędzie się kolejne spotkanie Komisji 

Rekrutacyjnej i dokona ona rozpatrzenia odwołania w ciągu dwóch dni roboczych. 

 

§ 6 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:  

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach przygotowawczych oraz w zajęciach realizowanych 

w ramach mobilności,  

b) otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i promocyjnych w trakcie 

wszystkich zajęć realizowanych w ramach Projektu,  

 

§ 7 Obowiązki Uczestnika Projektu  

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

uczestniczył w zajęciach językowych, tematycznych, kulturowych i pedagogicznych,  które 

będą zorganizowane na terenie Szkoły, do której uczęszcza.  

 

2. Nieobecność  ucznia zakwalifikowanego do Projektu w zajęciach przygotowawczych, 

o których mowa w par. 7 ust. 1 musi być  każdorazowo usprawiedliwiona.  

  

3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, o których mowa w par. 7 

ust. 1, przekraczających 20% zrealizowanych zajęć, Beneficjent Projektu ma prawo usunąć 
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Uczestnika Projektu z grupy, a jego miejsce zajmuje wtedy pierwsza osoba z listy 

rezerwowej.  

 

4. Ewentualna rezygnacja ucznia z udziału w Projekcie musi zostać złożona w formie 

pisemnej,  przez  rodziców/opiekunów ucznia i zaakceptowana przez Beneficjenta Projektu.  

 

5. Uczeń oraz jego rodzic/opiekun jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania 

dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu:  

a) Karta zgłoszenia ucznia do mobilności,  

b) Zasady uczestnictwa ucznia w Przedsięwzięciu,  

c) Oświadczenie uczestnika Przedsięwzięcia,  

d) Upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych osobowych.  

 

6. Dodatkowymi obowiązkami Uczestnika Projektu są:  

a) systematyczne uczestniczenie w zajęciach, o których mowa w par. 7 ust. 1;  

b) przestrzeganie punktualności i terminowości wykonywania wszelkich zadań w ramach 

Projektu;  

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

w trakcie jego trwania i po zakończeniu Projektu;  

d) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom 

zewnętrznym zaangażowanym w realizację Projektu.  

 

§ 8 Warunki rezygnacji w projekcie 

 

1. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w Projekcie zobowiązuje go do odbycia zajęć 

przygotowawczych i wyjazdu zagranicznego. Tylko w przypadku zdarzenia losowego, 

niezależnego od woli uczestnika uprawnia go do rezygnacji z udziału w Projekcie. 

 

2. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia 

zobowiązany jest do zwrotu poniesionych na jego rzecz kosztów. W przypadku rezygnacji 

uczestnika opisanej w pkt.1, komisja rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w Projekcie osobę z 

listy rezerwowej. 

 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn nieuzasadnionych (w 

szczególności przy braku osoby rezerwowej) uczestnik może zostać obciążony kosztami 

poniesionymi przez organizację wysyłającą, związanymi z organizacją mobilności, które nie 

będą mogły być odzyskane: koszty przygotowania, ubezpieczenia, rezerwacji biletów, opłat 

związanych z utrzymaniem ucznia i organizacją mobilności itp. 

 

4. W szczególnych sytuacjach losowych Uczestnik/Uczestniczka może złożyć rezygnację 

przed rozpoczęciem mobilności lub w momencie zaistnienia okoliczności, które 

uniemożliwiają jej/jego rozpoczęcie, na piśmie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego 

regulaminu. W przypadku uczestnika niepełnoletniego powyższy dokument musi być 

podpisany przez jego rodzica (opiekuna prawnego). 

 

5. Uczestnik Projektu może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach: 
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* rażącego naruszenia porządku i bezpieczeństwa podczas Projektu; 

* nieusprawiedliwionej nieobecności podczas zajęć merytorycznych w Szkole Partnera. 

 

6. W przypadku, gdy uczeń w sposób rażący złamie regulamin w czasie pobytu zagranicą 

może być usunięty z mobilności w trybie natychmiastowym, Rodzice zostaną o tym 

powiadomieni telefonicznie i zobowiązani do zabrania ucznia do kraju. Koszty związane z 

przerwaniem mobilności ponoszą całkowicie rodzice/opiekunowie prawni. 

 

§ 9 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 PO WER, a także przepisy wynikające z właściwych 

aktów prawa wspólnotowego i polskiego.  

3. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia 

dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji Projektu lub 

dokumentów programowych.  

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 01.09. 2020 r. 
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