Regulamin rekrutacji uczestników do Projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów
pn. „Od pola do stołu - wyprawa ze smakiem”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Przedsięwzięcie "Od pola do stołu - podróż ze smakiem" realizowane jest w Szkole
Podstawowej im. Władysława Łokietka w Rossoszycy, ul. Sieradzka 7, 98-290 Warta
2. Realizacja projektu obejmuje dwie mobilności: Jesienną i wiosenną. Pierwszy nabór dotyczy
wyjazdu w dniach: 04.10.2021 r.(wyjazd z Polski0 – 16.10.2021 r. (powrót do Polski).
3. Celem głównym Projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych u 33 uczniów
w zakresie rozumowania i tworzenia informacji, wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych,
świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez realizację działań przygotowawczych programu
mobilności
oraz
upowszechnianie
rezultatów
Projektu,
co
przyczyni
się
w znacznym stopniu do rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników przedsięwzięcia.
4. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników i warunki
uczestnictwa w Projekcie Ponadnarodowa Mobilność Uczniów zwanym dalej Projektem.
5. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
6. Czas trwania mobilności dla jednego uczestnika wynosi 11 dni oraz maksymalnie jeden dzień
przed rozpoczęciem okresu zajęć merytorycznych oraz maksymalnie jeden dzień następujący
bezpośrednio po zakończeniu okresu zajęć merytorycznych przeznaczonych na podróż.
7. Zajęcia merytoryczne będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze
6 godzin dziennie i będą mieć formę zajęć formalnych oraz nieformalnych (wizytację,
wycieczki, warsztaty).
8. Podczas zajęć merytorycznych uczniowie i uczennice będą realizować założony program
wspólnie z uczniami i uczennicami Szkoły Partnerskiej z Grecji.
9. Informacja o Projekcie oraz Regulamin dostępne są na stronie internetowej szkoły
orazw sekretariatach.
10. Nadzór nad realizacją Projektu oraz rekrutacją uczestników sprawuje Dyrektor Szkoły.
§ 2 Komisja Rekrutacyjna
1. Na potrzeby Projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna składająca się
z Przewodniczącego Komisji oraz dwóch jej członków.
2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzić będzie:
 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – Ewa Gotkowicz – nauczyciel języka polskiego
 Członek Komisji Rekrutacyjnej – Joanna Kwaśniewska - pedagog szkolny
 Członek Komisji Rekrutacyjnej – Kinga Kolasa – nauczyciel języka niemieckiego
i angielskiego
3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należeć będzie: ogłoszenie naboru do Projektu, weryfikacja
złożonych zgłoszeń, stworzenie listy zakwalifikowanych, listy rezerwowych oraz w razie
konieczności przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, a także rozpatrywanie odwołań
od wyników rekrutacji.
4. W kwestiach spornych związanych z prowadzeniem naboru uczestników decyzję podejmuje
Dyrektor Szkoły.
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§ 3 Rekrutacja uczestników
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Warunkiem udziału uczestnika w Projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożliwością uczestnictwa
w Projekcie.
Udział w Projekcie mogą wziąć uczniowie klas VII - VIII Szkoły Podstawowej
im. Władysława Łokietka w Rossoszycy i posiadają zgodę rodziców/opiekunów na wyjazd
edukacyjny do Grecji.
Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem zasady równych szans.
I rekrutacja odbywa się w terminie od 17.09.2021 r. (godzina 8.00) do 21.09.2021 r.
(do godziny 10.00).
Złożenie formularza zgłoszeniowego (w imieniu dziecka podpisuje rodzic/prawny opiekun )
jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, natomiast nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem się do udziału w Projekcie.
Formularze zgłoszeniowe należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. W. Łokietka
w Rossoszycy.
O wyborze kandydata decydować będą następujące kryteria:
a) Średnia ocen z przedmiotów za ostatni zakończony semestr/ rok nauki:
5,00 – 6,00 - 6 pkt.
4,50 – 4,99 - 5 pkt.
4,00 – 4,49 - 4 pkt.
3,50 – 3,99 - 3 pkt.
3,00 – 3,49 - 2 pkt.
Poniżej 3,00 - 1pkt.
b) Ocena z zachowania z ostatniego półrocza/ roku:
Wzorowe –
6 pkt.
Bardzo dobre - 5 pkt
Dobre 4 pkt.
Poprawne –
3 pkt.
c) Ocena z języka angielskiego za ostatni semestr/rok:
ocena celująca 6 pkt.
ocena bardzo dobra – 5 pkt.
ocena dobra –
4 pkt.
ocena dostateczna –
3 pkt.
d) Sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych i innych:
poziom krajowy –
6 pkt.
poziom wojewódzki - 5 pkt.
poziom gminny –
4 pkt.
e) Godne reprezentowanie szkoły:
wolontariat 6 pkt.
poczet sztandarowy – 5 pkt.
konkursy 4pkt.
zawody sportowe 3pkt.
Kryteria dodatkowe/premiujące :
a) Ocena sytuacji życiowej ucznia ( kryterium zmniejszonych szans), rodzina niepełna,
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niepełnosprawność, rodzina wielodzietna, trudna sytuacja ekonomiczna, inna sytuacja
narażająca na wykluczenie społeczne – max. 10 pkt.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lista zakwalifikowanych uczestników do Projektu zostanie ogłoszona
21.09.2021 r.
(do godziny 15.00).
Kandydaci mogą składać odwołania do dnia 22.09.2021 r. (do godziny 12.00).
Ostateczna lista zakwalifikowanych do I mobilności zostanie opublikowana 22.09.2021 r.
(do godziny 15.00).
Po dokonaniu wyboru uczestników należy potwierdzić (rodzic/prawny opiekun) udział poprzez
podpisanie zasad uczestnictwa w Projekcie orazoświadczenia uczestnika przedsięwzięcia.
Komisja ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania.
Decyzje komisji rekrutacyjnej są ostateczne i nie podlegają zmianie.
§ 4 Prawa i obowiązki uczestników

1.

Każdy uczestnik Projektu ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału w szkoleniach przed mobilnością,
b) nieodpłatnego otrzymania materiałów edukacyjnych,
c) kompleksowego wsparcia praktycznego i logistycznego,
d) pomocy koordynatorów projektu i opiekunów.
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2.

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
a) zapoznania się i przestrzegania Regulaminu,
b) aktywnego uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do mobilności, w trakcie trwania
wyjazdu oraz działań informacyjnych po powrocie z Grecji oraz każdorazowego
potwierdzania swojej obecności podpisem,
c) udziału w mobilności w Grecji,
d) wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu dla celów monitoringu i ewaluacji.

§ 5 Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie
1.
2.
3.

Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania może nastąpić wyłącznie
z przyczyn losowych i wymaga pisemnego uzasadnienia.
W przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w Projekcie przed otrzymaniem wsparcia,
w jego miejsce zostaje zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
W przypadku, gdy uczestnik zrezygnuje z udziału w Projekcie po podpisaniu umowy
o uczestnictwie, a przed mobilnością i nie uzasadni swojej decyzji poważnym zdarzeniem
losowym, może być zobowiązany do zwrotu otrzymanego wsparcia.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.09.2021 r.
2. Sprawy nieuregulowanie niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
3. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu
lub dokumentów programowych.
4. Administratorem danych osobowych uczestników jest Szkoła Podstawowa im. Władysława
Łokietka w Rossoszycy.
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