
 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  

 

do działań w ramach projektu PO WER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów,  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 Szkoła Kobányai Bem József Általános Iskola, adres : 

Hungáriakörút 5-7, 1101 Budapest, Węgry,  nr tel : +36 061261-6786, adres email : 

bemiskola@index.hu 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

 

§ 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 z klas 6-8 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 12.06.2022 – 

18.06.2022r   oraz przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczne i tematyczne do 

mobilności  w wymiarze 20 godzin.   

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. 
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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 klas 6-8, 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 12.06.2022 – 18.06.2022r.  i będzie 

trwał 7 dni (wliczając dni przeznaczone na podróż). Zajęcie merytoryczne w szkole 

partnerskiej potrwają 5 dni.  

 

 

§ 3 Zasady rekrutacji uczestników 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 rekrutacji oraz termin zostanie podany do wiadomości rodziców podczas 

spotkania i przez dziennik elektroniczny. Wyboru uczestników dokona Komisja Rekrutacyjna 

powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdzie Zastępca 

Dyrektora Szkoły, opiekunowie projektu oraz nauczyciel języka angielskiego. 

 

4. Zgłoszenie chęci do udziału w procesie rekrutacyjnym nastąpi poprzez złożenie przez 

ucznia w sekretariacie szkoły poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. 

Formularze rekrutacyjne będą dostępne do pobrania i wypełnienia w sekretariacie Szkoły. 

Uczniowie i ich opiekunowie zobowiązują się do podania prawdziwych informacji 

w formularzach rekrutacyjnych.  Formularz rekrutacyjny musi zostać podpisany przez ucznia 

oraz rodzica.  

 

5. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów 

formalnych i merytorycznych. Dla uczniów zostanie opracowana ankieta rekrutacyjna. 

Opracowano kryteria sprawiedliwej, zgodnej z zasadą równości szans rekrutacji oraz 

przejrzystą i spójną procedurę wyboru.  Z uczestnikami postepowania rekrutacyjnego zostanie 

przeprowadzona także rozmowa kwalifikacyjna, a wychowawca i pedagog szkolny 

przedstawią swoją opinię na temat ucznia.  

 

6. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą liczbę punktów. 

 

7. W kwestiach spornych związanych z prowadzeniem naboru uczestników decyzję 

podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.  

 



 
8.  O zakwalifikowaniu danego ucznia do Projektu będzie decydować suma uzyskanych 

punktów z kryteriów rekrutacyjnych. Maksymalna, możliwa do zdobycia liczba punktów to 

34 pkt.  

 

a)        Ankieta rekrutacyjna – 0-28 punktów  

b) Opinia pedagoga i  wychowawcy o uczniu: 0-3 pkt.  

c) Rozmowa kwalifikacyjna:  0-3 pkt. 

 

9. W czasie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się kwalifikacja uczniów do udziału 

w Projekcie. Zostanie wyłoniona lista 20 uczniów zakwalifikowanych do Projektu, a także 

lista rezerwowa Uczestników Projektu.  

 

10. Komisja Rekrutacyjna opracuje protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.  

 

11. Komisja Rekrutacyjna poda do ogólnej wiadomości rekrutacyjną listę przyjętych oraz 

rezerwowych Uczestników Projektu. Wyniki zostaną opublikowane na szkolnej tablicy 

ogłoszeń oraz podane Rodzicom poprzez dziennik elektroniczny do 20.04.2022r.  

 

12. Po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych uczestnicy niezwłocznie potwierdzają 

swoją gotowość do udziału w projekcie.  

 

13. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, na jego miejsce wpisana 

zostanie kolejna osoba z listy rezerwowej z najwyższą ilością punktów uzyskanych  

w procesie rekrutacji.  

 

§ 4 Procedura odwołania 

 

Uczniowie, 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 Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnik ma prawo do uzyskiwania informacji o wszystkich działaniach realizowanych 

w ramach Projektu.  

2. Uczestnik może zrezygnować  z udziału w Projekcie tylko w szczególnych sytuacjach 

losowych.  

3. Wszyscy Uczestnicy Projektu są uprawnieni do:  

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach przygotowawczych oraz w zajęciach realizowanych 

w ramach Mobilności,  

b) otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i promocyjnych w trakcie 

wszystkich zajęć realizowanych w ramach Projektu,  

 

 



 
§ 6 Obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. W ramach przygotowania do mobilności uczeń zakwalifikowany do Projektu będzie 

uczestniczył w zajęciach językowych, tematycznych, kulturowych i pedagogicznych,  które 

będą zorganizowane na terenie Szkoły, do której uczęszcza w wymiarze 20 godzin.  

 

2. Ewentualna rezygnacja ucznia z udziału w Projekcie musi zostać złożona w formie 

pisemnej, przez jego rodziców/opiekunów i zaakceptowana przez Beneficjenta Projektu.  

 

3. Uczeń oraz jego rodzic/opiekun (w przypadku ucznia niepełnoletniego) jest zobowiązany 

do wypełnienia i podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu:  

a) Karta zgłoszenia ucznia do mobilności,  

b) Zasady uczestnictwa ucznia w Przedsięwzięciu,  

c) Oświadczenie uczestnika Przedsięwzięcia,  

d) Upoważnienia i odwołania do przetwarzania danych osobowych.  

 

4. Dodatkowymi obowiązkami Uczestnika Projektu są:  

a) systematyczne uczestniczenie w zajęciach, o których mowa w par. 6 ust. 1;  

b) przestrzeganie punktualności i terminowości wykonywania wszelkich zadań w ramach 

Projektu;  

c) udział w badaniach ewaluacyjno-monitorujących przed przystąpieniem do Projektu, 

w trakcie jego trwania i po zakończeniu Projektu;  

d) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom 

zewnętrznym zaangażowanym w realizację Projektu.  

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Beneficjent Projektu oraz Uczestnicy 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 

koordynatora projektu  

 

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2022r.  



 
 

 


