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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Erasmus + 
 
„Nasze otoczenie: upowszechnianie i dzielenie się dziedzictwem kulturowym poprzez TIK” 
realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 im. 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. 
Stanisława Maczka w Żaganiu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach akcji 2. 
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwo Współpracy Szkół. 

 
 §1  

INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Projekt „Nasze otoczenie: upowszechnianie i dzielenie się dziedzictwem kulturowym poprzez TIK” nr 2018-

1-ES01-KA229-051064_2 realizowany  jest  w  Publicznej Szkole  Podstawowej  nr  5  im. 1 Dywizji Pancernej 
dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka w Żaganiu w okresie od 1.10.2018r do 30.09.2020r.  

 
2. Głównym celem projektu jest poznanie kultur różnych krajów europejskich oraz zwiększenie świadomości 

europejskiego dziedzictwa kulturowego wśród osób zaangażowanych w jego realizację  oraz całą społeczność 
szkolną, a ponadto: 

 Kształtowanie postawy poszanowania i ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego 

 Rozwijanie umiejętności społecznych. 

 Uczenie się od rówieśników (peer learning). 

 Rozwijanie umiejętności współpracy. 

 Rozwijanie umiejętności posługiwania się językami obcymi. 

 Rozwijanie kompetencji informatycznych. 
 

3. Językiem projektu jest język angielski. 
4. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 
5. Szkoły partnerskie biorące udział w projekcie:  
 Parroquia Santos Reyes. Colegio Santa Ana (Villalonga -Hiszpania) – koordynator 
 Sportino Uchlishte G.S. Rakovski ( Sports school) ( Dobrich- Bułgaria) 
 Instituto Comprensivo (Maglie – Włochy) 
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 ( Żagań, Polska) 
6. Koordynatorem projektu w PSP nr 5 w Żaganiu jest pani Wioletta Sosnowska. W skład zespołu 

projektowego wchodzą nauczyciele: Anna Chimko, Anna Szczepanowska, Małgorzata Ciepielowska, 
Agnieszka Kulesza, Kornelia Grzymała, Małgorzata Matuszewska, Marlena Wolska, Ewa Pogorzelska, 
Magdalena Mirska – Pasternak, Ewa Ziomek, Beata Pawlikowska, Anna Kowalska, Alicja Kabacińska. 

 
7. Projekt skierowany jest do uczniów PSP nr 5 w Żaganiu w wieku 11 – 13 lat (klasy V, VI i VII).               

W realizacji zadań projektowych może wziąć dowolna  liczba uczniów.  
 
8. W ramach projektu przewidziane są wyjazdy do szkół partnerskich w Hiszpanii, we Włoszech i w 
Bułgarii (około tygodnia), które są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Projekt zakłada wyjazd 
18 uczniów, po 6 do każdego kraju, dlatego udział w mobilnościach będzie traktowany jako wyraz 
uznania dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu.  Wyjazdy 
te opłacane są z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa zakup biletów lotniczych, 
ubezpieczenie, zajęcia w kraju partnerskim. Uczniowie są zakwaterowani u rodzin goszczących. Liczba 
uczestników może się zwiększyć w zależności od możliwości finansowych  i organizacyjnych projektu. 
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Zasady rekrutacji uczestników projektu 

 
1. Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 20 listopada 2018r. 
2. Uczestnikiem projektu może być uczeń/uczennica PSP nr 5 w Żaganiu, który/a 
  Jest w wieku 11 – 13 lat (w szczególnych przypadkach może to być uczeń/uczennica w wieku 10        
i 14 lat),  
 wyraża chęć udziału w projekcie i zobowiązuje się do realizacji zadań projektowych,  
 ma wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, 
 w sposób komunikatywny posługuje się językiem angielskim, 
 posiada pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t zachowania                           
i zaangażowania w życie szkoły, 
 posiada tymczasowy dowód osobisty lub ważny paszport (co najmniej na kolejne pół roku 
kalendarzowego). W przypadku braku w/w dokumentu zobowiązuje się do wyrobienia go do końca 
grudnia 2018r.  
 

3. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie powinien złożyć w terminie do 20.11.2018r. do 
wychowawcy następujące dokumenty: 

 formularz zgłoszeniowy (załącznik 1); 
 ankietę dla uczniów biorących udział w rekrutacji do projektu (załącznik 2); 
 oświadczenie rodziców (załącznik 3); 
 opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji dotyczącej zachowania i zaangażowania w życie 

klasy i szkoły (załącznik 4); 
 
1. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej              

i rezerwowej oraz  podanie ich do publicznej wiadomości.  
2. W przypadku, gdy uczeń z listy głównej zrezygnuje z udziału w projekcie, zostanie skreślony lub nie 

wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych, jego miejsce zajmie pierwsza w kolejności 
osoba z listy rezerwowej.   

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dot. rekrutacji rodzice/prawni opiekunowie oraz uczeń 
pisemnie potwierdzają zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie. 

 
4. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
 
5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu 

rekrutacyjnego. Rezygnację podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych należy złożyć na 
piśmie do koordynatora projektu. 

 
KRYTERIA REKRUTACJI DO PROJEKTU 

 Ocena z zachowania: 
Ocena bardzo dobra – 2pkt. 
Ocena wzorowa – 3 pkt. 

 Ocena z języka angielskiego na koniec roku szkolnego 2017/2018 
celujący – 6pkt. 
bardzo dobry – 5pkt. 
dobry – 4pkt. 
dostateczny – 3pkt. 
  

 Pozytywna opinia wychowawcy –   1- 4pkt. 

 Motywacja ucznia do udziału w projekcie – 1 - 4pkt. 
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Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia w/w kryteria wyrażają pisemną zgodę na 
udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami 
projektowymi – załącznik 3. 
Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne. Lista uczestników 
zostanie podana do publicznej wiadomości. 
 

ZADANIA UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 
 

1. Realizacja zadań związanych z projektem, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich 
prezentacja i promocja. 
2. Udział w spotkaniach i zajęciach związanych z projektem. 
3. W razie nie wywiązywania się z zadań w projekcie, uczeń może zostać skreślony z listy 
uczestników projektu, a w jego miejsce zostanie zakwalifikowany uczeń/uczennica z listy rezerwowej. 
 

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZNIÓW DO WYJAZDÓW: 
 
1. W mobilnościach (wyjazdach) do krajów partnerskich będzie każdorazowo uczestniczyło 6 uczniów 
z wyłonionej grupy projektowej, oraz dwóch nauczycieli z grupy biorącej udział w projekcie. 
2. Na wyjazd zostanie zakwalifikowany uczeń, który: 
 Jest aktywny w pracach projektowych i realizuje powierzone mu zadania. Realizacja zadań 
będzie punktowana przez nauczycieli biorących udział w projekcie w skali 1 do 5 w specjalnym 
arkuszu aktywności, do którego będą mieć wgląd nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów 
realizujących projekt. Arkusz będzie umieszczony na stronie internetowej szkoły. 
 prezentuje wysoką kulturę osobistą ( ocena z zachowania: wzorowa lub bardzo dobra) 
 umie pracować w zespole, 
 w sposób komunikatywny porozumiewa się w języku angielskim, 
 nie ma przeciwwskazań medycznych, 

3. O tym, który z uczniów uda się do którego z krajów partnerskich zadecyduje losowanie 
przeprowadzone w grupie projektowej w obecności uczestników.  

4. Rodzice ucznia biorącego udział w projekcie deklarują chęć goszczenia u siebie ucznia ze szkoły 
partnerskiej podczas wizyty w Polsce w maju 2020 roku. Brak deklaracji rodziców nie dyskwalifikuje 
ucznia z wyjazdu, jednak pierwszeństwo będą mieć uczniowie, których rodzice zdeklarują się do 
przyjęcia ucznia z kraju partnerskiego. 

5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej 
przyczyny ( po zakupieniu biletów lotniczych), koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na 
bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia. 
6. Do udziału w wyjeździe konieczna jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych akceptujących 

warunki uczestnictwa w wyjeździe. Załącznik 2 
4. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na 
udzielenie pomocy medycznej, numer telefonu/e-mail do ucznia i jego rodziców/opiekunów itp.) w 
terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z 
regulaminem udziału w projekcie. 
 
5. Zgoda rodziców na wyjazd dziecka jest równoznaczna z oświadczeniem rodziców o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wyjazdu za granicę. Przed wyjazdem rodzice wypełniają kartę zdrowia 
ucznia. 
 
6. Rodzice/prawni opiekunowie oraz uczniowie gromadzą dokumenty niezbędne do wyjazdu (dowód 
osobisty/paszport z terminem ważności nie krótszym niż pół roku od dnia wyjazdu, karta EKUZ, 
ewentualnie dodatkowe ubezpieczenie medyczne związane z wyjazdem itp.). 
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7. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, zobowiązani są do udziału w spotkaniu 
informacyjnym z koordynatorem i nauczycielami biorącymi udział w wyjeździe, wraz z 
rodzicami/prawnymi opiekunami. 
 
8. Uczeń powinien posiadać odpowiedni, stosowny do warunków panujących w odwiedzanym kraju 
ubiór oraz wystarczające środki finansowe na drobne wydatki w trakcie podróży i pobytu za granicą. 
 
9. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora 
projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego/telefonicznego. 
 
10. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom: 
– samodzielnego oddalania się od grupy; 
– stosowania używek w jakiejkolwiek postaci, 
- przestrzegania  szkolnego regulaminu wycieczek 
 
14. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego harmonogramu wyjazdu. 
  
15. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie się, dbanie o dobre imię 
szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy 
przekonania. 
 
16. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody wynikające z celowego działania, to odpowiedzialność 
finansową poniosą rodzice/opiekunowie prawni. 
 
17. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu 
zakończenia wyjazdu. 
 
19. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora 
projektu. 
 
20. Dyrektor szkoły i koordynator projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn 
zewnętrznych lub od nich niezależnych. 
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w 
każdym czasie jego realizacji. 

 
3. Decyzje zespołu rekrutacyjnego do projektu i mobilności są ostateczne. 
 
4. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 
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Załącznik 1 
 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie ERASMUS + 

„Nasze otoczenie: upowszechnianie i dzielenie się dziedzictwem kulturowym poprzez TIK” 

 

Dane osobowe uczestnika (prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 
 

IMIĘ 1: ………………………………. 
 

IMIĘ 2: ………………………………. (JEŚLI JEST WPISANE W DOWODZIE OSOBISTYM / PASZPORCIE) 
 

NAZWISKO: …………………………………………….. 
 

DATA URODZENIA: …………………………………………. 
 

MIEJSCE URODZENIA: …………………………………….. 
 

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA: 
 

Ulica / numer:……………………………………. / ………….. 
 

Kod pocztowy / miasto …………..-……………… ……………………………………….. 
 
 

TELEFON KANDYDATA:…………………………………………… 
 

TELEFON DO RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW:…………………………………….. 
 

ADRES EMAIL KANDYDATA:………………………………………… 
 

ADRES EMAIL RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA: ………………………………….. 
 

OBYWATELSTWO: ………………………………………….. 
 

SERIA I NUMER PASZPORTU / DOWODU OSOBISTEGO: 
 

………………………………………………………………………. 
 

DATA WAŻNOŚCI PASZPORTU / DOWODU OSOBISTEGO: ……………………………… 
 
Dane osoby bliskiej, przebywającej w Polsce, z którą należy kontaktować się w razie konieczności: 
 

Imię i nazwisko: .................................................................................................................................... 
 

Adres: ................................................................................................................................................. 
 

TELEFON KOMÓRKOWY: ………………………………… 
  
 
 
 
Data: ...................................... 
 

.................................................................... (podpis ucznia) 
 
………………………………………………….. (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 
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Załącznik 2 
 

  ANKIETA DLA KANDYDATÓW DO PROJEKTU 

  

„Nasze otoczenie: upowszechnianie i dzielenie się dziedzictwem 
kulturowym poprzez TIK” 

 
Nazwisko, imię: …………………………………………………….., klasa…………….. 
wiek…………… 

 

 

Ocena z zachowania za poprzedni rok szkolny……………………….. 
 

Czy jesteś gotowy brać regularny udział w zajęciach dodatkowych i wykonywać zadania 
 

? Tak/Nie 
 

Czy jesteś gotowy poświęcać dodatkowy czas na przygotowanie wyznaczonych zadań w domu? 
 

            Tak/Nie 
 

Uzasadnij chęć udziału w projekcie. Napisz dlaczego właśnie Ty jesteś odpowiednim  kandydatem 
/kandydatką i czego oczekujesz po uczestnictwie w projekcie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Podpis ucznia 
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Załącznik nr 3 
 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………………………………………..………………………………………. 
 
ucznia klasy …………… w projekcie ERASMUS+ „Nasze otoczenie: upowszechnianie i dzielenie się 
dziedzictwem kulturowym poprzez TIK”, oraz akceptuję postanowienia regulaminu uczestnictwa w 
projekcie. 
 
 
W związku ze złożeniem wniosku o udział w projekcie Erasmus+ „Nasze otoczenie: upowszechnianie i dzielenie się 
dziedzictwem kulturowym poprzez TIK” oświadczam, że: zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) zwanego dalej RODO oraz ustawą z 
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych/danych osobowych mojego dziecka/ w zakresie niezbędnym do realizacji, ewaluacji, kontroli, monitoringu oraz 
sprawozdawczości ww. Projektu.  
2. Dane osobowe moje /mojego dziecka/ w zakresie wskazanym przez realizatora Projektu podaję dobrowolnie, mając 
świadomość, że odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 3. 
Wyrażam zgodę na fotografowanie oraz nagrywanie mojego dziecka podczas realizacji ww. Projektu.  
4. Wyrażam zgodę na umieszczanie i udostępnianie wizerunku mojego dziecka w dokumentacji zdjęciowej i/lub filmowej 
i/lub audiowizualnej z realizacji Projektu na: 
a. stronie internetowej oraz portalu społecznościowym (Facebook, Instagram,) Fundacji jako realizatora ww. Projektu, b. we 
wszelkich publikacjach tradycyjnych i elektronicznych dotyczących realizacji ww. Projektu,  
c. innych istotnych z punktu widzenia realizacji ww. Projektu.  
5. Mam możliwość wglądu do gromadzonych moich danych osobowych /danych osobowych mojego dziecka/, ich 
uzupełnianie, uaktualnianie. 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na przyjęcie w moim domu ucznia szkoły partnerskiej podczas 
spotkania w Żaganiu, w maju 2020r. partnerów projektu realizowanego w ramach projektu ERASMUS+ 
„Nasze otoczenie: upowszechnianie i dzielenie się dziedzictwem kulturowym poprzez TIK”. 
 

Oświadczam, że zapewnię uczniowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w szczególności: 
1) samodzielne miejsce do spania, 
2) wyżywienie. 
W miarę możliwości postaram się przybliżyć uczniowi polską kulturę, tradycje i wartości. 
Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu o 
niewłaściwym zachowaniu ucznia oraz wszelkich niepokojących sytuacjach związanych z jego 
pobytem.  
 

Czytelne podpisy rodziców/opiekunów: 
 

1. matka ……………………………………. 
 

2. ojciec …………………………………….. 
 

3. opiekun prawny …………………………. 
 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 4 
 
 
 

OPINIA WYCHOWAWCY KLASY 
 

Wydawana na potrzebę rekrutacji do projektu Erasmus + „Nasze otoczenie: upowszechnianie i dzielenie 
się dziedzictwem kulturowym poprzez TIK” 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: ………………..…………………………………………………….…… 
 

KLASA:………………………………. 
 

OCENA Z ZACHOWANIA NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ….………………………. 
OCENA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ……………………….. 
 

STOPIEŃ ZAANGAŻOWANIA W ŻYCIE KLASY I SZKOŁY: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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