REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
OPIEKUNÓW PROJEKTU

do działań w ramach projektu mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego)
finansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w przedsięwzięciu. ”Bliżej
siebie w Europie” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, nabór
2021. Wniosek numer: 2021-1-PMU-4331 zwanego dalej Projektem.
2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w ramach projektu PO WER
„Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
3. Organizacją wysyłającą uczniów na mobilność jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Piotra
Skargi w Jarosławiu zwany dalej „Beneficjentem Projektu”, o danych kontaktowych: ul.
Spytka 2, 37-500 Jarosław; email: sekretariat@sp6.jaroslaw.pl tel. 16 621 34 94
4. Partnerem Projektu jest Kobányai Bem József Általános Iskola, adres : Hungáriakörút 5-7,
1101 Budapest, Węgry, nr tel : +36 061261-6786, adres email : bemiskola@index.hu

§ 2 Podstawowe informacje o Projekcie
1. Termin realizacji Projektu: 01.04.2022 - 30.09.2022
2. Uczestnikami Projektu są uczniowie klas 6-8.
3. Projekt zakłada wyjazd 20 uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi w
Jarosławiu i realizację przedsięwzięcia pt. ”Bliżej siebie w Europie” w szkole partnerskiej
Kobányai Bem József Általános Iskola na Węgrzech, w dniach 12.06-18.06.2022r. oraz
przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i tematyczne do mobilności.
4. Celem głównym Projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych u uczniów,
integracja młodzieży polskiej i węgierskiej, a także promowanie walorów własnego miasta i
regionu.
Ponadto realizowany będzie szereg innych założeń projektowych mających na celu rozwój
kompetencji kluczowych oraz budowanie relacji międzyludzkich opartych na poszanowaniu
innych kultur i wartości.

5. Do udziału w Projekcie zostanie zrekrutowanych łącznie 20 uczniów, zwanych dalej
„Uczestnikami Projektu”. Zakwalifikowanie uczestników do realizacji przedsięwzięcia
odbędzie się w oparciu o rekrutację, przeprowadzoną w szkole, siedzibie Beneficjenta
projektu.
6. Wyjazd w ramach mobilności odbędzie się w dniach 12-18.06.2022 i będzie trwał 7 dni
(wliczając dni przeznaczone na podróż). Zajęcie merytoryczne w szkole partnerskiej potrwają
5 dni.
7. W dniach 12-14.05.2022r. odbędzie się wizyta przygotowawcza opiekuna projektu i
koordynatora.
§ 3 Zasady rekrutacji Opiekunów Projektu
1. Rekrutację do Projektu przeprowadzi Beneficjent Projektu w terminie: 01.04.2020 –
20.04.2020
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. Regulamin i termin rekrutacji zostanie podany do wiadomości nauczycieli poprzez
dziennik elektroniczny, natomiast szczegółowe założenia projektu zostaną przekazane
podczas spotkań Rady Pedagogicznej. Wyboru opiekunów projektu dokona Komisja
Rekrutacyjna. W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdzie Dyrektor Szkoły bądź zastępca oraz
powołani przez Dyrektora Nauczyciele.
4. Zgłoszenie chęci do udziału w projekcie przez nauczycieli nastąpi poprzez ustne lub
pisemne (dziennik elektroniczny) przekazanie informacji Dyrektorowi Szkoły.
5. O zakwalifikowaniu się nauczyciela do udziału w projekcie decydować będzie ilość
punktów otrzymanych po wypełnieniu ankiety.
6. Do projektu zostaną zakwalifikowani nauczyciele, którzy uzyskają największą liczbę
punktów.
7. Zostanie stworzona lista rankingowa i rezerwowa opiekunów.
8. W kwestiach spornych związanych z prowadzeniem naboru uczestników decyzję
podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.
9. Komisja Rekrutacyjna opracuje protokół z przebiegu rekrutacji.
10. Komisja Rekrutacyjna poda do ogólnej wiadomości listę nauczycieli biorących udział w
projekcie poprzez dziennik elektroniczny.

15. W przypadku rezygnacji opiekuna z udziału w projekcie, na jego miejsce wpisana
zostanie kolejny nauczyciel z listy rezerwowej z najwyższą ilością punktów uzyskanych
w procesie rekrutacji.
§ 4 Procedura odwołania
Nauczyciele, 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 ogłoszenia listy rekrutacyjnej. Odwołanie należy
złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Szkoły.
W celu rozpatrzenia odwołania odbędzie się kolejne spotkanie Komisji Rekrutacyjnej
i dokona ona rozpatrzenia odwołania w ciągu dwóch dni roboczych.
§ 5 Prawa opiekuna Projektu
1. Opiekun ma prawo do uzyskiwania informacji o wszystkich działaniach realizowanych
w ramach Projektu.
2. Opiekun może zrezygnować z udziału w Projekcie tylko w szczególnych sytuacjach
losowych.

§ 6 Obowiązki opiekuna Projektu
1. W ramach przygotowania do mobilności opiekun będzie aktywnie uczestniczył w
realizowaniu kolejnych punktów projektu, sporządzaniu raportów i sprawozdań z realizacji
etapów projektu i będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów biorących udział w
projekcie.
2. Ewentualna rezygnacja opiekuna z udziału w Projekcie musi zostać złożona w formie
pisemnej i zaakceptowana przez koordynatora projektu.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Beneficjent Projektu oraz Opiekunowie 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. Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez
koordynatorów projektu
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022r.

