
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w 
projekcie POWER pt.: „Kultura łączy 

szkoły” 

§ 1 
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji 

projektu POWER mobilność ponadnarodowa pt.: „Kultura łączy szkoły”, który 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i funduszy UE. 

§ 2 

Informacje o projekcie 
1. Projekt realizowany jest w okresie od 2019-12-20 do 2020-06-20. 

2. Projekt jest finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV 
Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 

4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. 

3. Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich klas 
dwujęzycznych oraz uczących się w klasach z rozszerzonym językiem 

angielskim Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, szkoły 
średnie. 

4. W realizacji zadań projektu może wziąć udział 15 uczniów. 

5. Udział w projekcie jest dobrowolny. 

6. Projekt realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz 
indywidualnie przez uczniów. 

7. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych jego uczestników podczas 

wyjazdu do szkoły hiszpańskiej..  

8. W ramach projektu przewiduje się tygodniowy wyjazd do szkoły 

hiszpańskiej położonej w miejscowości Culleredo, La Coruńa. 

9. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa 
1)koszty zakupu biletów lotniczych, 2) ubezpieczenia, 3) wyżywienia 4) 

zakwaterowania. Uczniowie są zakwaterowani i goszczeni w rodzinach uczniów 
ze szkół partnerskich. Wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu. 

§ 3 
Zasady rekrutacji uczestników projektu (Grupy Projektowej) 

1. Rekrutacja prowadzona będzie od 24 lutego 2020r. do 28 lutego 2020r. 
przez Zespół Projektowy. 

2. W skład Zespołu Projektowego wchodzą: 
1. Dyrektor Zespołu Szkół – p. Agata Jarymowicz 
2. koordynator projektu – p. Kamila Kozub



 

3. realizator projektu – p. Joanna Pecio 
4. realizator projektu – p. Renata Nowak 
5. realizator projektu – p. Grażyna Niegrebecka. 

6. Uczestnikami projektu mogą być wszyscy uczniowie klas I-II szkół średnich; 
dopuszcza się możliwość dodatkowej rekrutacji i przyjęcia nowych członków 
do Grupy Projektowej. 

7. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie: 

1. co najmniej komunikatywna znajomość nauki języka angielskiego, 
2. motywacja ucznia do udziału w projekcie, 

3. zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego 
realizacji. 

8. Proces rekrutacji obejmuje: 

     -    złożenie karty zgłoszeniowej 

-       napisanie testu językowego 

-      akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny: 

-      rozmowę kwalifikacyjną  

-      zgodę rodziców (załącznik 3). 

 
9. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej 
kryteria, wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i 

przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi 
projektu – ZAŁĄCZNIK nr 1 do regulaminu(ankieta zgłoszeniowa.) 

10. Uczeń składa ankietę zgłoszeniową do projektu u członka Zespołu 
Projektowego. 

11. Lista uczestników projektu wraz z listą rezerwową zostanie podana do 
publicznej wiadomości w dniu 3 marca 2020. 

§ 4. 
Zadania uczestników projektu 

1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy: 
1. Wspólne z opiekunami omówienie i ustalenie zasad współpracy 

w realizacji projektu. 

2. Udział w działaniach przygotowawczych przygotowujących do mobilności 
(zajęcia językowe i kulturowe w formie kursu, zajęcia z pedagogiem- w 

sumie 20 godzin). 

3. Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem, a w 
szczególności aktywne uczestnictwo w wizycie projektowej w Hiszpanii w 

ostatnim tygodniu kwietnia 2020. 

4. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej. 

5. Realizacja zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów 
końcowych, ich publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie 

rezultatów po zakończeniu projektu. 

2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z 

realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod 
opieką nauczycieli koordynatorów. 

3. Uczestnika projektu zobowiązuje się do wyrobienia bezpłatnej karty 
EKUZ. 

 

§5 



 

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 Zespołu Projektowego. 

2. Rezygnacja została podpisana także przez rodzica/opiekuna prawnego. 

2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej 
i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do 
poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na 

bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.). 
 

§6 
Skreślenie z listy uczestników projektu 

1. W razie niewywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi 

zadań projektu, koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z 
grona uczestników projektu. 

2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w 
projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego 

regulaminu. 
 

 

§7 

Procedura odwoławcza 
 

1. Procedura odwoławcza od decyzji Zespołu Projektowego powinna 

być złożona pisemnie do Dyrektora Zespołu Szkół w terminie 3 
dni od ogłoszenia rekrutacji. 

 
 

§8 
 

Zasady uczestnictwa w mobilnościach 
1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd (w tym również zgodą 

na udzielenie pomocy medycznej) -  (ankieta zgłoszenia). 
Wymagane jest posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia 

Zdrowotnego). 
2. Przed wyjazdem zorganizowane będzie spotkanie z 

rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma 
na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i 

pobytem za granicą.  
3. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód 

osobisty. 
4. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów                      

BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego. 
5. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, 

dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów 
reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania. 

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, 
przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym 



 

przebywa. 
7. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez 

uczestników pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów 
wartościowych zabranych na wyjazd. 

8. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu 
na stronę szkoły oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu 
spotkania. Uczniowie wykonują zadanie po polsku oraz w języku projektu 

(po angielsku). 
Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane 
przez koordynatorów projektu. 


