
 

Regulamin rekrutacji uczniów 

uczestników projektu pt. pt. „Kompetentni Europejczycy - rozwijanie kompetencji 

językowych, matematyczno - przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów” w ramach projektu 

"Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

§1  

Informacje o projekcie 

1. Projekt „Kompetentni Europejczycy - rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno - 

przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów” jest realizowany w ramach projektu 

"Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy 2019-2-PMU-2281 zawartej pomiędzy 

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Mińsk Mazowiecki/ Szkołą Podstawową nr 

1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim.  

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 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.  

4. Celem głównym projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym 

m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych  

kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego 

obywatelstwa europejskiego.  

5. Projekt realizowany jest od 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r.  

6. Projekt obejmuje przygotowanie uczestników do mobilności oraz 7 - dniowy wyjazd  grupy 

20 uczniów pod opieką 4 nauczycieli do Francji w celu odbycia zajęć merytorycznych 

wspólnie z uczniami Collège Barnave w Saint-Égrève.  

§2  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym zasady uczestnictwa w projekcie 

„Kompetentni Europejczycy - rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno - 

przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów” 

2. Informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej oraz w sekretariacie Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim. 

3. Nadzór nad realizacją projektu oraz rekrutacją uczestników sprawuje koordynator projektu 

powołany przez dyrektora szkoły.  



§3  

Ogólne zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja dokonywana będzie spośród uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim. Do udziału w projekcie 

zostanie zrekrutowanych 20 uczniów. 

2. Rekrutacja zostanie poprzedzona akcją informacyjną (na temat projektu i zasad rekrutacji) 

skierowaną do uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch etapach: 

I etap - przygotowanie autoprezentacji w wersji cyfrowej (na nośniku pamięci pendrive) w 

postaci krótkiego  (do 3 minut) filmu w języku angielskim oraz wykonanie plakatu (technika 

dowolna, format A4) na temat zachowań proekologicznych zawierającego hasło w języku 

angielskim. 

O zakwalifikowaniu się ucznia do II etapu decyduje wykonanie wyżej wymienionych prac w 

określonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie. 

II etap - rozmowa kwalifikacyjna (oceniana od 0 do 10 punktów) w zakresie podstawowej 

komunikacji w języku angielskim (podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia 

codziennego, przedstawianie siebie i innych oraz formułowanie pytań z zakresu życia 

prywatnego, dotyczące miejsca, w którym uczeń mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które 

posiada 

oraz 

rozmowa motywacyjna w języku polskim (oceniana od 0 do 10 punktów) na temat udziału w 

projekcie „Kompetentni Europejczycy - rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno - 

przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów” 

O zakwalifikowaniu się ucznia do udziału w realizacji projektu zdecyduje suma punktów 

uzyskana w II etapie. 

4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w oparciu o równość szans bez względu 

na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznanie itp. 

5. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację 

projektu na terenie szkoły do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.  

§ 4  

Zasady rekrutacji / kwalifikacja uczestników 

1. Za rekrutację uczestników projektu na terenie szkoły odpowiada Przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej. 

2. Rekrutacja uczestników projektu odbywa się we wrześniu 2020 roku.  

3. Zainteresowanie udziałem w projekcie należy potwierdzić poprzez wypełnienie i 

podpisanie Karty zgłoszenia ucznia do mobilności ponadnarodowej (w imieniu dziecka 

podpisuje rodzic / prawny opiekun) będąca załącznikiem nr V do umowy finansowej. 



4. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie 20 uczestników, którzy wezmą 

udział w projekcie oraz utworzenie listy rezerwowej. Spośród zakwalifikowanych do projektu  

uczniów, każdy uczestniczy w zajęciach przygotowujących do mobilności. 

5. Po dokonaniu wyboru uczestników projektu należy potwierdzić (rodzic/opiekun prawny) 

udział poprzez podpisanie Zasad uczestnictwa ucznia w przedsięwzięciu (załącznik nr VI do 

umowy finansowej) oraz Oświadczenia uczestnika przedsięwzięcia (załącznik nr VIII do 

umowy finansowej).  

6. Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu dostępna będzie u koordynatora projektu 

oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń (parter budynku szkoły). 

7. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej 

uczestników projektu.  

8. Procedura odwoławcza od decyzji Komisji Rekrutacyjnej będzie wynosić 3 dni. Rodzic 

jego opiekun prawny ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, która 

będzie miała 3 dni na rozpatrzenie odwołania i udzielenie pisemnej odpowiedzi. 

9. W przypadku ucznia/uczennicy, jeśli rodzice/opiekunowie nie wyrażą zgody na wzięcie 

udziału w projekcie, do projektu kwalifikuje się pierwszy uczeń/uczennica z listy rezerwowej, 

pod warunkiem że jego/jej rodzice/opiekunowie wyrażą zgodę na udział w projekcie. 

10. Przyjęcie nowych uczestników do projektu po upłynięciu terminu zgłoszeń będzie 

możliwe, jeśli z usprawiedliwionych przyczyn uczestnik zakwalifikowany do projektu 

zrezygnuje z udziału w projekcie lub z innej przyczyny zostanie skreślony z listy uczestników 

zakwalifikowanych do projektu lub gdy liczba uczestników projektu będzie niższa, niż 

zakładana. 

§ 5  

Prawa uczestnika projektu 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: a) bezpłatnego udziału w przygotowaniu do 

mobilności w ramach projektu b) nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do 

prowadzonych zajęć zgodnie z założeniami projektu c) zgłaszania uwag i oceny form 

wsparcia, którymi został objęty w projekcie (w imieniu dzieci rodzic/ prawny opiekun).  

§ 6  

Obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do : a) zapoznania się z niniejszym regulaminem b) 

podpisania dokumentacji uczestnictwa w projekcie (w imieniu dziecka podpisuje rodzic/ 

prawny opiekun) c) uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do mobilności - 20 godz. 

zegarowych d) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności (w projekcie dopuszcza się 

maksymalnie do 20 % usprawiedliwionych nieobecności) e) złożenia pisemnej rezygnacji z 

uczestnictwa w projekcie, poprzez złożenie oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji 

(w imieniu dziecka podpisuje rodzic/ prawny opiekun). 

2. Dodatkowymi obowiązkami uczestnika projektu są: a) przestrzeganie punktualności i 

terminowości wykonywania wszelkich zadań w ramach projektu; b) udział w badaniach 

ewaluacyjno-monitorujących przed przystąpieniem do projektu i po zakończeniu projektu; c) 



udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom 

zewnętrznym zaangażowanym w realizację projektu. 

§ 7  

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin obowiązuje od 01.09.2020 roku.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z Projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego 

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez koordynatora 

projektu.  

4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej oraz w sekretariacie 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim. 


