
 
 
 
 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„Człowiek wrażliwy na piękno kwiatu, motyla, pejzażu  

miałby być obojętny na piękno człowieka”  
Numer projektu: 2019-1-PMU-1273 

 
Projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Program Operacyjny Wiedza Edukacja        
Rozwój 2018-2023 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków         
Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej z          
Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka.  
 
 

§ 1  
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie „Człowiek           
wrażliwy na piękno kwiatu, motyla, pejzażu miałby być obojętny na piękno człowieka” o             
numerze 2019-1-PMU-1273, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i ze          
środków PO WER. Projekt„Człowiek wrażliwy na piękno kwiatu, motyla, pejzażu miałby być            
obojętny na piękno człowieka” jest realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami            
Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy. 
  

§ 2  
Informacje o projekcie  

 
1. Projekt realizowany jest w Szkołe Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im.             
Janusza Korczaka  w okresie od 27 grudnia 2019 do 26 czerwca 2020. 
2. Program skierowany jest do uczniów klas 6-8 Szkoły Podstawowej z Oddziałami            
Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy. 
3. W ramach projektu zrekrutowani uczniowie wezmą udział w następujących działaniach:  
- przygotowaniu pedagogiczno – kulturowo – językowym, 
- ośmiodniowej mobilności w Hiszpanii (El Puerto de Santa Maria) w terminie 29.05-5.06             
2020 
 

§ 3  
Zasady rekrutacji uczestników projektu  

 
1. Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch etapach przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną           
przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza           
Korczaka:  
- I etap – do 24 stycznia 2020  
- II etap (ustny) - między 27.01-31.01 (kwalifikuje się do niego 25 uczestników). 



 
 
2. Informacja o procesie rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły i            
wysłana do uczniów i rodziców klas 6-8 poprzez dziennik elektroniczny. 
3. Do udziału w projekcie może zgłosić każdy uczeń klas 6-8 Szkoły Podstawowej z              
Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy, wypełniając formularz           
zgłoszeniowy. 
4. Przewiduje się zrekrutowanie 20 uczestników. 
5. Nie przewiduje się proporcjonalnego podziału liczby uczestników na poszczególne klasy. 
6. Kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczestników projektu. 

- motywacja ucznia do udziału w projekcie - uzasadnienie chęci uczestnictwa (1-5 pkt) 
- potwierdzona aktywność społeczna (1 - 2 pkt) 
- opinia wychowawcy o uczniu, uwzględniająca następujące cechy osobowości:        

sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, kreatywność, odpowiedzialność,     
terminowość, umiejętność pracy w zespole (1 - 5 pkt) 

- ocena zachowania z końca poprzedniego roku szkolnego (1 - 2 pkt) 
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną

komunikację ( na podstawie testu i rozmowy kwalifikacyjnej). Dla uczniów z           
orzeczeniem o niepełnosprawności poziom trudności testu kwalifikacyjnego będzie        
dostosowany do ich możliwości zgodnie z treścią orzeczenia wystawionego przez          
odpowiednią instytucji. 

- Przewiduje się następującą punktację za poszczególne wyniki testu:  
30% - 40% - 1pkt  
41% - 50% - 2pkt 
51% - 75% - 3pkt  
76% - 90% - 4pkt  
91% - 100 % - 5pkt 

- Podczas rozmowy ocenia się: komunikatywność, swoboda wypowiedzi, adekwatność        
wypowiedzi do tematu i kontekstu wypowiedzi, umiejętność zadawania pytań,         
współpraca (1 - 5 pkt), 

- Przygotowanie lekcji kulturowej o Polsce/ Dolnym Śląsku/ Oleśnicy/ szkole w          
dowolnej formie (elektronicznej lub papierowej). Oceniana będzie oryginalność,        
estetyka, atrakcyjność ujęcia tematu (1 - 10 pkt) 

- średnia ocen z końca poprzedniego roku szkolnego z przedmiotów: plastyka,          
technika, informatyka. 
 2,00 - 2,99 - 2pkt, 
 3,00 - 3,99 - 3pkt, 
 4,00 - 4,99 - 4pkt, 
 5,00 - 6,00 - 5pkt 

- Udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych w roku szkolnym          
2019/2020 - 1 pkt za każdy konkurs, w przypadku konkursów wieloetapowych 1 pkt             
za każdy etap 

- Sytuacja rodzinna na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów prawnych  
-  sierota - 2pkt, 
-  półsierota - 1pkt,  
- trudna sytuacja materialna - 2 pkt. 



 
 

- niepełnosprawność 5pkt 
 
7.  W trakcie rekrutacji do działań projektowych uczniowie mają równe prawa niezależnie od 
przekonań religijnych i pochodzenia. 
8. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą ilość            
punktów.  Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona dnia 5 lutego 2020. 
9. Lista uczestników projektu zostanie podana do publicznej wiadomości. 
10. W przypadku równej liczby punktów kandydatów, o zakwalifikowaniu będzie decydowała           
ilość punktów z prezentacji w drugiej kolejności test z języka angielskiego. 
 

§ 4  
Procedura odwoławcza 

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.  
  

§ 5  
Wymagane dokumenty  

 
1. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest            
dostarczyć wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie: 

- oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w          
celu realizacji projektu 

- zgoda rodziców na udział uczennicy / ucznia w projekcie 
- posiadać dowód osobisty lub ważny paszport co najmniej na kolejny rok           

kalendarzowy.W przypadku braku dokumentów tożsamości, rodzic/opiekun prawny       
kandydat na uczestnika projektu składa deklarację wyrobienia dokumentu na         
minimum dwa miesiące przed planowanym terminem wyjazdu. 

- posiadać kartę EKUZ 
 
 

§ 6 
 Prawa i obowiązki uczestnika projektu  

 
1.Każdy uczestnik ma prawo do:  

1) nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,  
2) bezpłatnego przejazdu z Oleśnicy do miejsca pobytu zagranicznego, wycieczek i           
wyjazdów w trakcie jego trwania oraz powrotu,  
3) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 
4) otrzymania materiałów promocyjnych, 

 
2. Uczestnik zobowiązuje się do:  



 
 

1) przestrzegania zapisów „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” pod          
rygorem wykluczenia z uczestniczenia w projekcie,  
2) zawarcia porozumienia o programie zajęć oraz zobowiązania dotyczącego jakości          
zgodnie z założeniami projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów, Program        
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.  
3) uczestnictwa w zajęciach i działaniach zaplanowanych w ramach realizacji projektu           
(podpisy na listach obecności), każda nieobecność na zajęciach powinna zostać          
usprawiedliwiona z podaniem jej przyczyny, 
4) dołożenia wszelkich starań do realizacji w całości programu projektu 
6) realizowania zadań zleconych przez opiekuna,  
7) uczestniczenia w imprezach kulturalnych organizowanych podczas projektu, 
8) bieżącego informowania nauczyciela przebywającego z uczniami o wszelkich         
nieprawidłowościach mających wpływ na realizację zadań i stopień satysfakcji uczestnika,  
9) wypełniania ankiet jakościowych dotyczących satysfakcji uczniów z uczestnictwa w          
projekcie,  
10) odpowiedniego zachowania na zajęciach i podczas czasu wolnego,  
13) przybycia na wyznaczone przez koordynatorów projektu spotkanie w celu          
przygotowania i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do            
14 dni po zakończeniu projektu,  
14) wykonania prezentacji multimedialnej z przebiegu mobilności,  
15) wypełniania dokumentacji zleconej przez koordynatora, wynikającej z założeń         
projektu,  
16) uczestniczenia po powrocie z mobilności w działaniach promujących program PO           
WER,  
17) przestrzegania regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz współpracy zarówno na         
zajęciach przygotowawczych w Polsce jak i podczas mobilności. 
18) do zwrotu poniesionych kosztów na organizację stażu w przypadku nieuzasadnionej           
rezygnacji uczestnika z własnej winy, w wysokości równoważnej poniesionych kosztów          
przez organizatora,  
19) wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych,  
20) współpracy z opiekunami i nauczycielami zaangażowanymi przy realizacji projektu,  
21) przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa szczególnie       
podczas podróży oraz w trakcie pobytu na terenie Hiszpanii,  
22) przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu i         
zażywania środków odurzających,  
23) nieoddalania się od grupy podczas wycieczek i wyjazdów. 
 

§ 7  
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie  

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

1) rezygnacja została zgłoszona na piśmie do dyrektora Szkoły Podstawowej z           
Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy w terminie do 7 dni po               



 
 

zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób         
niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego),  
2) rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów            
osobistych lub zdrowotnych zgłoszonych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny            
powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do której           
należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w          
przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna         
prawnego. Prawo do wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem           
ustalonych kryteriów rekrutacji. 

 
2. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych           
lub wykluczenia z udziału w projekcie, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu poniesionych            
kosztów w wysokości równoważnej poniesionych kosztów przez organizatora oraz zwrotu          
otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia         
pisemnej rezygnacji lub wykluczenia.  
 

§ 8  
Wykluczenie uczestnika z udziału w projekcie  

 
1. Zespół projektowy zastrzega sobie prawo wykluczenia ucznia z udziału w projekcie w             
przypadku:  

1) nieobecności na zajęciach organizowanych w ramach realizacji projektu w ilości           
przekraczającej 20% ogólnej liczby zajęć  
2) drastycznego naruszenia zapisów regulaminu uczestnictwa w projekcie.  

 
§ 9 

Zasady monitoringu i kontroli  
 

1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.  
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji projektu            
osobom zaangażowanym w realizację projektu, jak również osobom i instytucjom          
zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.  
 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

  
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień          
niniejszego regulaminu.  
2. Uczestnik jest świadomy, że może tylko raz uczestniczyć w projekcie finansowanym w             
programu POW ER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów. 
2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez dyrektora Szkoły           
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy przy            
współudziale koordynatora organizacyjnego projektu. Kwestionariusze osobowe wraz z        



 
 
kompletem dokumentów do wypełnienia, niezbędnych do aplikowania do udziału w projekcie           
będą dostępne od dnia 7.01.2020, u koordynatora projektu: p. Elżbiety Felickiej - Okrzesik 
3. Zespół projektowy zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w           
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. 
4. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 
5. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły oraz u            
koordynatora 
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 

  

 


