Projekt finansowany w ramach programu
Unii Europejskiej Erasmus+

REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (cz. 2) I UCZESTNICTWA UCZNIÓW
W PROJEKCIE
"Zaprogramuj swój sukces!"
realizowanym w Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu
Nr projektu: 2019-1-PL01-KA229-065714
§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uzupełniającej (cz. 2) uczniów - uczestników
projektu pt.: "Zaprogramuj swój sukces!", który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach
sektora edukacji szkolnej, w formie współpracy szkół.
§ 2.
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu
w okresie 2019-09-01 do 2022-06-30.
2. Projekt realizowany jest we współpracy z 3 krajami partnerskimi: Turcją, Rumunią i Macedonią.
3. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu pełni funkcję koordynatora
projektu.
4. Projekt skierowany jest głównie do uczniów klas VII i VIII oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu. W ramach rekrutacji uzupełniającej wyłonionych zostanie
18 uczniów – bezpośrednich beneficjentów projektu.
5.W ramach realizacji projektu przewiduje się wyjazdy na mobilności do krajów partnerskich, jak
również przyjęcie uczniów ze szkół partnerskich w Sieradzu. W zaplanowanych 3 wyjazdach
uczestników projektu do krajów partnerskich każdorazowo będzie uczestniczyło 8 uczniów
z wyłonionej w procesach rekrutacji (pierwotnym z 2019 r., uzupełniającym z 2020 r. oraz
w przedmiotowej rekrutacji 2021 r.) grupy projektowej oraz 2 nauczycieli - opiekunów.
6. Głównym celem projektu jest:
a) nauka kodowania i programowania oraz zastosowanie technologii informacyjno –
komunikacyjnych,
b) kształtowanie kompetencji miękkich,
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c) propagowanie idei doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości,
d) wymiana między nauczycielami krajów partnerskich wiedzy i umiejętności w powyższych
obszarach.
6. Udział uczniów w projekcie ma na celu również:
a) rozwijanie kompetencji:
- kompetencji językowych - porozumiewanie się w języku angielskim - poprzez komunikację
pośrednią i bezpośrednią uczestników projektu ze wszystkich krajów partnerskich, udział
w wyjazdach do szkół partnerskich,
- kompetencji informatycznych – poprzez wykorzystywanie różnorodnych narzędzi technologii
informacyjno – komunikacyjnej do wykonania zadań projektowych i komunikacji między
uczestnikami projektu,
- kompetencji matematycznych – poprzez ćwiczenie umiejętności logicznego i analitycznego
myślenia w rozwiązywaniu problemów,
- kompetencji społecznych – poprzez kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozumienia różnych
punktów widzenia poprzez rozumienie tożsamości kulturowej własnego kraju w interakcji z innymi
kulturami oraz ustalanie właściwych priorytetów w życiu,
b) wzrost szans uczniów na rynku pracy – poprzez nabycie wiedzy i umiejętności cenionych
i poszukiwanych obecnie przez pracodawców.
7. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.
§ 3.
Zasady rekrutacji uzupełniającej uczestników projektu
1. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzona będzie w dniach 20.09.2021 r. - 05.10.2021 r. przez
Zespół Rekrutacyjny w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu.
2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
 wicedyrektor i koordynator projektu – p. Olga Jaworska
 asystent koordynatora projektu – p. Agnieszka Proszewska - Olczyk
3. Proces rekrutacji uzupełniającej poprzedzony będzie przekazaniem uczniom poprzez szkolny
radiowęzeł informacji o założeniach projektu (20.09.2021 r.). Informacja o rekrutacji uzupełniającej
uczestników projektu zamieszczona będzie na stronie internetowej szkoły oraz multimedialnej
gazetce szkolnej (w dniach 20.09.2021 r. – 04.10.2021 r.).
4. Uczestnikiem projektu może być uczeń Szkoły Podstawowej im. Bolesława Zwolińskiego
w Sieradzu, który wyrazi chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie do sekretariatu szkoły,
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w terminie do dnia 4 października 2021 r., formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą
rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie, przetwarzanie danych osobowych i zgodą
na wykorzystanie wizerunku i wyników pracy intelektualnej w związku z działaniami dotyczącymi
projektu (załącznik nr 1).
5. Szczegółowe kryteria rekrutacji uzupełniającej:
Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 31 punktów, na które składa się:
a) roczna ocena z języka angielskiego w roku szkolnym poprzedzającym proces rekrutacji:
 poniżej dobrej – 0 pkt.
 dobra – 2 pkt.
 bardzo dobra – 4 pkt.
 celująca – 6 pkt.
b) roczna ocena z informatyki w roku szkolnym poprzedzającym proces rekrutacji:
 poniżej dobrej – 0 pkt.
 dobra – 2 pkt.
 bardzo dobra – 4 pkt.
 celująca – 6 pkt.
c) roczna ocena zachowania w roku szkolnym poprzedzającym proces rekrutacji:
 poniżej dobrej – 0 pkt
 dobra – 2 pkt.
 bardzo dobra – 4 pkt.
 wzorowa – 6 pkt.
d) wynik rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej częściowo w języku angielskim sprawdzającej
motywację do udziału w projekcie i poziom komunikatywności:
 motywacja do udziału w projekcie – 0-5 pkt.
 komunikatywność 0-5 pkt.
e) sytuacja społeczno – ekonomiczna kandydata:
 brak przeszkód – 0 pkt.
 uczeń o mniejszych szansach – 3 pkt.
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6. O zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje suma zdobytych punktów. Do grupy
projektowej zakwalifikowanych zostanie 18 uczniów z najwyższą sumą punktów.
7. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:
a) przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych ze zgodami – do godz. 12:00, 4 października 2021 r.,
b) rozmowa kwalifikacyjna – 4 października 2021 r., godz.15:00,
c) zakończenie procesu rekrutacji uzupełniającej - ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych
(18 uczniów) oraz listy rezerwowej (pozostali uczniowie w kolejności liczby uzyskanych
punktów) – 5 października 2021 r.
8. Proces rekrutacji uzupełniającej zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny
listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem danych uczniów na tablicy informacyjnej
w Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu oraz na multimedialnej
gazetce szkolnej.
9. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym
momencie trwania projektu.
10. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.
§ 4.
Prawa i obowiązki uczestników projektu
1. Każdy uczestnik ma prawo do:
 nieodpłatnego udziału w zajęciach organizowanych w ramach projektu,
 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 korzystania z pomieszczeń placówki do celów związanych z realizacją zadań projektowych
w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli tworzących zespół projektowy.
2. Przez cały okres trwania projektu uczestnik zobowiązuje się do:
 uczestnictwa w dodatkowych zajęciach związanych z realizacją zadań projektowych,
 uczestnictwa w spotkaniach związanych z realizacją działań związanych z realizowanym
projektem,
 rzetelnego i terminowego wypełnianie obowiązków wynikających z przydzielonych zadań,
 współpracy z opiekunami projektu, nauczycielami zaangażowanymi w projekt oraz
uczniami/uczennicami wchodzącymi w skład grupy projektowej,
 zaangażowania się w wydarzenia związane z projektem,
 promowania działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej,
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 wykonania prezentacji multimedialnej o działaniach podczas pobytu w szkole partnerskiej
i zaprezentowania jej podczas spotkania z uczestnikami projektu,
 wykonania prezentacji multimedialnej przedstawiającej efekty uczestnictwa w projekcie.
§5
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
w przypadku, gdy:
 rezygnacja została złożona na piśmie do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu
w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny
(w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna
prawnego),
 rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych
w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji.
Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć stosowne
zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie) - w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja
musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy
wolne miejsce w grupie uczestników zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
§6
Skreślenie z listy uczestników
1. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco
naruszających postanowienia niniejszego regulaminu:
 nie wypełniających swoich obowiązków przewidzianych niniejszym regulaminem,
 których nieobecność na obowiązkowych zajęciach jest nieusprawiedliwiona (może być
usprawiedliwiona jedynie ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi).
2. Wolne miejsca w grupie uczestników zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.
§7
Zasady uczestnictwa w spotkaniach związanych
z uczeniem się i nauczaniem (mobilności zagraniczne)
1. Ze względu na ograniczoną wysokością otrzymanego dofinansowania mobilności każdy
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uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział tylko w jednym wyjeździe.
2. O zakwalifikowaniu na wyjazd decydować będzie:
 jakość spełnionych przez uczestnika projektu obowiązków opisanych w § 4 pkt. 2,
 posiadanie ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 brak przeciwwskazań medycznych.
3. Przyjmuje się zasadę, zgodnie z którą uczeń może brać udział w wyjeździe zagranicznym jeden
raz, zastrzega się jednak możliwość ponownego wyboru ucznia w sytuacji, w której nie można
wskazać innych uczniów, gwarantujących pełną realizacją celów zaplanowanych podczas wyjazdu
zagranicznego.
4. W przypadku zakwalifikowania się ucznia/uczennicy na wyjazd do szkoły partnerskiej
i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy zobowiązuje się
do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym,
odwołanie rezerwacji itp.).
5. Wyboru uczniów do mobilności dokonuje koordynator projektu.
6. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia/uczennicy muszą wyrazić pisemną zgodę na wyjazd
w oświadczeniu.
7. Uczeń/uczennica jest zobowiązany/a do dostarczenia oświadczenia w terminie określonym przez
koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa
w wyjeździe.
8. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z uczniami/uczennicami, rodzicami/opiekunami
prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji
związanych z podróżą i pobytem za granicą.
9. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń opiekunów
w trakcie wyjazdów zagranicznych.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 września 2021 r.
2. Jakakolwiek zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
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3. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora projektu /
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu.

Sieradz, dn. 13.09.2021 r.

Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną
w regulaminie zawartość merytoryczną.
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Projekt finansowany w ramach programu
Unii Europejskiej Erasmus+
Załącznik nr 1

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZNIÓW
do projektu: „ Zaprogramuj swój sukces!”
realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu
finansowanego przez Unię Europejską
ze środków programu Erasmus+

Nr projektu: 2019-1-PL01-KA229-065714

Nazwisko i imię ucznia, klasa: …………………………………………………………………..........
Data i miejsce urodzenia ucznia:……………………………………………………………………...
Adres zameldowania ucznia: ………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania ucznia: ………………………………………………………………………......
Numer PESEL ucznia: ………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego............................................................................................
Telefon kontaktowy matki……………………………………………………………………..............
Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego..............................................................................................
Telefon kontaktowy ojca……………………………..………………………………………..............
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

……………………………………

…………………………………

Data i podpis matki/opiekuna

Data i podpis ojca/opiekuna

Wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
danych
osobowych
mojego
dziecka
….............................................................. dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.
z 2018r., poz. 1000).

……………………………………

…………………………………

Data i podpis matki/opiekuna

Data i podpis ojca/opiekuna

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …..................................................................w projekcie
„Zaprogramuj swój sukces!” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Bolesława
Zwolińskiego w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ Akcja2: Partnerstwa Strategiczne –
Współpraca szkół w terminie 01.09.2019 r. – 30.06.2022 r.

……………………………………

…………………………………

Data i podpis matki/opiekuna

Data i podpis ojca/opiekuna

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz wszelkich wytworów pracy intelektualnej
powstałych w działaniach związanych z realizacją projektu na potrzeby projektu, mojego dziecka
….................................................................. przez Szkołę Podstawową nr 10 im. Bolesława
Zwolińskiego w Sieradzu i pozostałe szkoły będące partnerami projektu oraz Narodowe Agencje
Programu Erasmus+.

……………………………………

…………………………………

Data i podpis matki/opiekuna

Data i podpis ojca/opiekuna

Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną
w formularzu zawartość merytoryczną.
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