
REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU  

Widerstand gegen den Nationalsozialismus  

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 

Uczestników/Uczestniczek projektu  Widerstand gegen den Nationalsozialismus, zwanego 

dalej projektem realizowanego przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda 

Traugutta w Chojnicach. Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień-grudzień 2021.  

Głównym językiem komunikacji będzie język niemiecki i polski. 

Projekt Widerstand gegen den Nationalsozialismus ma na celu pogłębienie wiedzy 

niemieckiego ruchu oporu przeciwko narodowemu socjalizmowi w Niemczech, a także  

promowanie takich wartości jak odwaga, dobro, prawda. Jego główny trzon opiera się na 

mobilności do Monachium i zwiedzenia obiektów powiązanych z działalnością ruchu oporu 

"Biała Róża", ze szczególnym uwzględnieniem działalności przeciw nazizmowi Sophie i 

Hansa Scholl. Projekt dofinansowany został przez: Renovabis, Alfred Toepfer Stiftung, 

Hermann Reemtsma Stiftung i Holger Koppe Stiftung. Każdy uczestnik projektu jest 

zobligowany do uiszczenia wkładu własnego w wysokości 100,00 EUR.  

Projekt zakłada:  

1. Przybliżenie sylwetek rodzeństwa Scholl, będących symbolem walki o demokrację i 

wolność w okresie narodowego socjalizmu w III Rzeszy w latach 1933-1945. 

2. Poznanie form niemieckiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej na przykładzie 

organizacji Biała Róża 

3. Przełamanie stereotypów dotyczących relacji polsko-niemieckich z okresu II wojny 

światowej 

4. Wzmocnienie świadomości na temat przeciwdziałania prześladowaniom mniejszości, idei 

demokracji oraz takich wartości jak: humanitaryzm, odwaga, prawda, dobro. 

5. Rozwój aktywnego obywatelstwa europejskiego, oparty na współpracy i rozwiązywaniu 

problemów w sposób kreatywny i wszechstronny.                                                                                                                                                                  

6. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie posługiwania się j. 

niemieckim                                      

7. Poznanie  historii miejsc związanych z rodzeństwem Scholl i organizacją "Biała Róża" 

8. Ćwiczenie pracy zespołowej i realizacja tematów badawczych z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii TIK. 

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad 

sprawiedliwej rekrutacji wobec wszystkich zainteresowanych projektem uczniów 

Katolickiego Liceum im. Romualda Traugutta w Chojnicach,  na szkolnej stronie internetowej 

i portalu społecznościowym Facebook będą umieszczane informacje na temat realizowanych 

działań projektowych.  



Projekt zakłada jednorazową wymianę uczniowską i związane z nią zadania. Zgodnie z 

przyznanym dofinansowaniem, z wyjazdu zagranicznego do Monachium skorzysta 10 

uczniów. 

 

§2  WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 
 

1. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie Katolickiego Liceum, którzy 

będą zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności językowych, komunikacyjnych i 

wyrażą wolę pogłębienia wiedzy merytorycznej wynikającej z tematu projektu. 

2. Uczestnikiem projektu może być uczeń/uczennica, który/a: 

a) złoży deklarację uczestnictwa w projekcie (zał. nr 1); 

b) spełni warunki rekrutacyjne 

3. Udział ucznia w projekcie zgłasza sam uczeń. 

4. Od uczestników projektu poniżej 18 roku życia jest wymagana pisemna zgoda rodziców 

lub opiekunów prawnych na udział w projekcie (zał. nr 2) 

5. Wszyscy zaangażowani uczniowie będą zobligowani do terminowego wykonywania 

zadań projektowych, wyznaczonych przez koordynatowa projektu lub nauczycieli 

wyznaczonych przez głównego koordynatora.  

6. Termin składania prac i spotkań projektowych wyznacza koordynator projektu. 

7. Dopuszcza się skreślenie z listy uczestników projektu ucznia, który nie realizuje 

wyznaczonych zadań.  

 

§3 ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja opiera się na zasadach demokratycznych i zostanie przeprowadzona zgodnie z 

polityką równych szans. 

2. W eliminacjach można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

3. W ramach działań rekrutacyjnych przewiduje się nabór 10 uczestników/czek projektu. 

4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzić 

będą: 

a) koordynator projektu,  

b) nauczyciel j. niemieckiego 

c) nauczyciel historii 

5. Do projektu zakwalifikują się osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. 

6. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczniów, o udziale w mobilności 

zagranicznej zadecyduje test z j. niemieckiego i opina koordynatora projektu. 

7. Przeprowadzona    rekrutacja    zostanie    zakończona    sporządzeniem    protokołu 

rekrutacji, komisja sporządzi listy rankingowe, zawierające informację o uczniach 

zakwalifikowanych   do   udziału   w   zajęciach   oraz   listy   rezerwowe. 

8. W przypadku rezygnacji z projektu przez ucznia, kolejny uczestnik zostanie wyłoniony z 

listy rezerwowej. 

9. Jeśli nie zostanie wyłoniona lista rezerwowa, odbędą się eliminacje spośród pozostałych 

uczniów zgodnie z procedurami rekrutacyjnymi.  

10. Dopuszcza się wyznaczenia zadań dodatkowych (przygotowanie prezentacji, filmu itp.) 

przez koordynatora projektu celem rozstrzygnięcia sytuacji spornych. 



11. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów eliminacji oraz projektu i 

nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

12. Informacje o wynikach rekrutacji zostaną przekazane zainteresowanym drogą 

elektroniczną lub osobiście i opublikowane na szkolnych social media. 

 

Dodatkowym atutem kandydata będzie posiadanie paszportu covidowego. Brak szczenienia 

nie dyskwalifikuje z udziału w projekcie, ale wobec wdrożonych obecie w Niemczech 

obostrzeń pandemicznych stanowi istotne utrudnienie. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami, osoby niezaszczepione, a przebywające na terytorium Niemiec, powinny 

przedstawić negatywny tekst na koronawirusa co 72h w hotelu. Dla osób niezaszczepionych 

utrudnienia mogą pojawić się w restauracjach oraz wszystkich obiektach muzealnych 

istotnych z perspektywy realizacji projektu. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w 

mobilności zagranicznej, a niezaszczepieni, będą zobligowani do wykonania testów podczas 

pobytu w Monachium. Koszt wykonania testów (co 72h) ponosi uczestnik projektu.  

 

§4 WARUNKI REKRUTACJI WYJAZDOWEJ: 

1. Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym. 

2. Opinia nauczyciela języka niemieckiego wystawiona w skali od 1do 6. Przelicznik skali 

na punktu ma się następująco: 

 skala 6 – 4 pkt 

 skala 5 – 3 pkt 

 skala 4 – 2 pkt 

 skala 3 i mniej – 1 pkt. 

3. Złożenie pracy badawczej (rozprawka) na zadany temat: „Rodzeństwo Sophie i Hans 

Scholl - działalność i bohaterstwo”.  

a) Praca: 

 powinna być napisana na komputerze 

 powinna obejmować 2-3 strony maszynopisu, czcionka Times Roman, 12. 

 powinna zawierać bibliografię 

 powinna zostać opatrzona imieniem i nazwiskiem autora 

 powinna zostać przesłana elektronicznie p. Magdalenie Grali 

(mm.grala@gmail.com) do 3.09.2021 r. do godz. 22:00 

b) Kryteria oceny pracy: 

 zgodność treści pracy z tematem (2 pkt.) 

 zgodność merytoryczna – poprawność faktograficzna i historyczna (3 pkt.) 

 poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna (2 pkt.) 

 wnioski (3 pkt.) 

 

 

 



§5 REALIZACJA PROJEKTU 

Działania projektowe zostały podzielone na następujące etapy: 

1. Rekrutacja 

2. Czynności przygotowawcze – uczniowie zakwalifikowani do projektu zapoznają się z 

głównymi zagadnieniami merytorycznymi, zdobędą podstawową wiedzę, dokonają 

selekcji danych i podzielą się nią z pozostałymi uczestnikami. Uczniowie podzieleni 

na zespoły w sposób losowy otrzymają do opracowania tematy: 

a) Narodowy socjalizm w III Rzeszy 

b) Obóz koncentracyjny w Dachau 

c) Niemiecki ruch oporu i walka z nazizmem na przykładzie organizacji "Biała Róża" 

d) Biografia rodzeństwa Scholl 

3. Udział w wyjeździe zagranicznym – realizacja zadań projektowych zgodnie z 

programem oraz wykonanie następujących zadań: 

a) opracowanie „Dziennika Projektu” 

b) przygotowanie tekstów do publikacji podsumowującej udział w projekcie 

4. Czynności poprojektowe: 

a) prezentacja projektu społeczności szkolnej (wystawa zdjęć)  

b) podsumowanie projektu, ewaluacja 

c) opracowanie publikacji w oparciu o materiały zebrane przez uczniów 

 

 

§6 REALIZACJA MOBILNOŚCI ZAGRANICZNEJ 

 

1. Zgodę na wyjazd osób niepełnoletnich wyrażają rodzice/prawni opiekunowie ucznia. 

2. Bilety lotnicze/ autobusowe/ kolejowe będą zakupione ze środków projektu dopiero po 

przedstawieniu przez uczestników zgody prawnych opiekunów na udział w projekcie. 

3. W czasie pobytu za granicą uczeń będzie przebywał pod opieką nauczycieli – opiekunów. 

4. Ucznia obowiązywać będzie regulamin, z którym zostanie zapoznany przez wyjazdem za 

granicę. 

5. W czasie pobytu za granicą uczeń będzie zobowiązany do wykonywania zadań 

związanych z tematem projektu.  

 

 

§7 REZYGNACJA  

 

1. W sytuacji, gdy któryś z uczestników zrezygnuje z wyjazdu z powodów tzw. siły wyższej 

(choroba, inny wypadek losowy), jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej. 

2. Jeśli po ogłoszeniu wyników, uczeń zakwalifikowany do mobilności zagranicznej, 

zrezygnuje z powodów nie związanych z tzw. siłą wyższą, wówczas uczeń (opiekunowie 

prawni) zostanie obciążony odpowiedzialnością finansową za poniesione przez szkołę 

koszty, np. za zakupiony bilet lotniczy lub przebukowanie biletu na inne nazwisko.  



3. Uczniowie zostają ubezpieczeni na wyjazd zagraniczny, a cała mobilność jest zgłaszana 

do Pomorskiego Kuratora Oświaty.  

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowienia regulaminu. 

Każdorazowa zmiana zostanie ogłoszona na stronie i zostanie przekazana uczestnikom w 

formie pisemnego aneksu.   

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2021 r. 

 

załącznik nr 1 do regulaminu projektu 

 

DEKLARACA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Ja niżej podpisany/a ........................................................................................................... 

zamieszkały/a w ...................….................................................................., deklaruję udział w 

projekcie pt. Widerstand gegen den Nationalsozialismus realizowanym przez Katolickie 

Liceum Ogólnokształcące im Romualda Traugutta w Chojnicach w okresie od 1.09.2021 do 

31.12.2021 

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

2. Adres e mail: ................................................................................................. 

3. Wiek: ………………….. 

4. Numer telefonu: …............................... 

5. numer telefonu rodzica / opiekuna prawnego:  

matka: ………………………………………. 

ojciec: ……………………………………….. 

 

………………………………………….  …………………………………………… 

 miejscowość i data                                                                                                  imię i nazwisko                                                                                

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem projektu i zobowiązuję do spełnienia 

warunków projektowych w nim określonych. 



 

………………………………………….  …………………………………………… 

 miejscowość i data                                                                                                  imię i nazwisko                                                                                

 

 

 

 

załącznik nr 2 do regulaminu projektu 

 

 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………  

w projekcie pt Widerstand gegen den Nationalsozialismus realizowanym przez Katolickie 

Liceum Ogólnokształcące im Romualda Traugutta w Chojnicach w okresie od 1.09.2021 do 

31.12.2021 r. Jestem świadoma/świadomy obostrzeń wynikających z sytuacji pandemicznej 

na świecie oraz możliwości zakażenia koronawirusem mojego dziecka.  

 

 

………………………………………….  …………………………………………… 

 miejscowość i data                                                                                                  imię i nazwisko matki                                                                               

 

       …………………………………………… 

                                                                                                      imię i nazwisko ojca                                                                               

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem projektu. 

 

………………………………………….  …………………………………………… 

 miejscowość i data                                                                                                  imię i nazwisko                                                                                

 

 


