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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU  

„The beauty of Europe” W RAMACH AKREDYTACJI 
PROGRAMU ERASMUS+  

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 
 

Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji 
Uczestników/Uczestniczek projektu „The beauty of Europe” w ramach Akredytacji programu 
Erasmus+ Projekt z zakresu nauk humanistycznych, przyrodniczych i geograficznych skierowany 
jest do uczniów klas IV-VIII Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Piotra Dunina w Chojnicach 
Będzie realizowany w latach 2022-2027. Głównym językiem komunikacji będzie język angielski. 

Projekt „The beauty of Europe” zakłada poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i 
kulturalnego oraz promowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii TIK. 

Jedną z integralnych części projektu będzie realizacja wyjazdu zagranicznego dla grupy uczniów 
spełniających kryteria rekrutacji wyjazdowej. Poznanie kraju, regionu, w którym odbędzie się 
wycieczka, jego środowiska przyrodniczego, geograficznego (parki narodowe, rezerwaty przyrody, 
pomniki przyrody), tradycji, zabytków kultury i historii (skanseny, muzea, kościoły, dworki, zamki, 
pałace, budowle zabytkowe, umocnienia militarne) ma przyczynić się do pogłębienia świadomości o 
szeroko rozumianym pięknie Europy. 

W każdym kolejnym roku szkolnym planowane są trzy wyjazdy zagraniczne, z których łącznie 
skorzysta 18 uczniów. O krajach, do których odbędzie się mobilność uczniowie będą informowani 
na początku roku szkolnego. Dopuszcza się zmianę descynacji ze względu na czynniki zewnętrzne, 
niezależne od szkoły. 

Przez stwierdzenie mobilność rozumie się wyjazd zagraniczny.  

Projekt ma na celu: 

a) Umożliwienie uczniom samodzielnego sprawdzenia zdobycia wiedzy podczas zajęć 
praktycznych. 

b) Rozwój zdolności obserwacyjnych i dostrzeganie zjawisk przyczynowo – skutkowych. 
c) Kształtowanie osobowości poprzez ukazywanie wartości wynikających z przebywania w 

świecie przyrody i kultury. 
d) Zaspokojenie potrzeb kulturalnych, budowanie wrażliwości i poczucia piękna, dążenie do 

rozwoju emocjonalnego i estetycznego.  
e) Kształtowanie emocjonalnych postaw przywiązania do kraju ojczystego, do dziedzictwa 

kulturowego własnego regionu. 
f) Tworzenie postaw otwartych na współdziałanie w ramach grupy i kulturę bycia. 
g) Kształtowaniu zasad świadomej dyscypliny i harmonijnego współżycia w zespole. 
h) Doskonalenie kompetencji językowych. 
i) Kształtowanie kompetencji miękkich. 
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W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad sprawiedliwej 
rekrutacji wobec wszystkich zainteresowanych projektem uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej 
w Chojnicach zostaną następujące działania: 

1. Zamieszczenie informacji o realizowanym projekcie na szkolnej stronie internetowej. 
2. Założenie wirtualnej klasy na platformie gogle classroom jako miejscu zamieszczania prac 

projektowych i przekazywania najważniejszych informacji związanych z realizacją projektu. 

 

§2 ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

2. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej, 
którzy będą zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności językowych, komunikacyjnych, 
informatycznych i wyrażą wolę pogłębienia wiedzy merytorycznej wynikającej z tematu 
projektu. 
 

3. Uczniowie zaangażowani w projekt powinni posługiwać się językiem angielskim na poziomie 
komunikatywnym. Dopuszcza się znajomość języka niemieckiego. Jednym z celem projektu jest 
m.in. doskonalenie kompetencji językowych, dlatego uczestnicy projektu powinni wykazać się 
dużą motywacją do polepszenia swojej znajomości i posługiwania się językiem obcym. 

 

4. Udział w projekcie rozumie się jako zaangażowanie przez cały okres trwania projektu. Jeśli uczeń 
zakwalifikuje się do odbycia mobilności zagranicznej, po jej zakończeniu, w dalszym ciągu bierze 
udział we wszystkich aktywnościach projektowych.  

 

5. Wszyscy zaangażowani uczniowie będą zobligowani do wykonywania zadań projektowych 
wyznaczonych przez koordynatora lub nauczycieli zaangażowanych w projekt. O kolejnych 
działaniach będą na bieżąco informowani przez koordynatora projektu. 

 

6. Uczniowie będą zobowiązani do udziału w spotkaniach projektowych. Ich obecność będzie 
systematycznie odnotowywana w dzienniku projektu, który będzie stanowił podstawę do 
weryfikacji zaangażowania ucznia. O spotkaniach uczniowie będą informowani na bieżąco. 

 

7. Uczniowie będą zobowiązani do konsultacji językowych z nauczycielem języka angielskiego. 
Nauczyciel języka angielskiego będzie miał prawo nie przyjąć do oceny pracy, która zostanie 
przesłana do korekty w innym niż wyznaczony przez n-la czasie. 

8. Wszyscy zaangażowani uczniowie będą zobligowani do terminowego wykonywania zadań 
projektowych, wyznaczonych przez koordynatowa projektu lub nauczycieli będących 
członkami zespołu. 

9. Prace składane po terminie nie będą podlegały ocenie. 

10. Uczeń, który odbył mobilność zagraniczną nie może zrezygnować z udziału w projekcie. 
Realizuje kolejne zadania na równych, co pozostali uczestnicy, zasadach.  

11. Dopuszcza się skreślenie z listy uczestników projektu ucznia, który nie realizuje wyznaczonych 
zadań.  
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§3 WARUNKI REKTURACJI DO PROJEKTU 

1. Udział w projekcie zgłasza sam uczeń. 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzić 
będą: 

a) koordynator projektu, 
b) nauczyciel j. angielskiego 
c) nauczyciel będący członkiem zespołu projektowego 

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

a) złoży podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych zgodę na udział w projekcie (zał. 
nr 1); 

b) otrzymał min. zachowanie bardzo dobre w klasyfikacji końcoworocznej (w przypadku, 
gdy pierwsze mobilności zagraniczne planowane są na jesień kolejnego roku szkolnego) 
lub z ostatniego zestawienia trymestralnego; 

c) otrzyma m.in. 50% z testu językowego przygotowanego przez nauczyciela anglistę 

4. O wynikach rekrutacji poinformuje Komisja Rekrutacyjna. 

5. Na podstawie przyznanych punktów zostanie ułożona lista uczestników oraz lista rezerwowa. 

 

§4 ZASADY REKRUTACJI WYJAZDOWEJ 
1. Rekrutacja opiera się na zasadach demokratycznych i zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką 
równych szans. 

2. Do wyjazdu zagranicznego zakwalifikują się osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów od 
rozpoczęcia rekrutacji do projektu. 

3. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczniów, o udziale w mobilności   
zagranicznej zadecyduje test z j. angielskiego i opina nauczyciela anglisty oraz koordynatora 
projektu. 

4. Przeprowadzona rekrutacja zostanie zakończona sporządzeniem protokołu rekrutacji, komisja 
sporządzi listy rankingowe, zawierające informację o uczniach zakwalifikowanych do udziału w 
zajęciach oraz listy rezerwowe. 

5. W przypadku rezygnacji z projektu przez ucznia, kolejny uczestnik zostanie wyłoniony z listy 
rezerwowej. 

6. Jeśli nie zostanie wyłoniona lista rezerwowa, odbędą się eliminacje spośród pozostałych uczniów 
zgodnie z procedurami rekrutacyjnymi. 

7. Dopuszcza się wyznaczenia zadań dodatkowych (przygotowanie prezentacji, filmu itp.) przez 
koordynatora projektu celem rozstrzygnięcia sytuacji spornych. 

 

 

 

§5 KRYTERIA REKRUTACJI WYJAZDOWEJ: 
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1. Uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chojnicach mają szansę na udział w mobilności 
zagranicznej. Przez okres trwania projektu będą zbierać punkty, które będą brane pod uwagę 
przed każdym wyjazdem zagranicznym. Składać się na nie będą: 

- Udział w spotkaniach projektowych; 

- Wywiązywanie się z powierzonych zadań; 

- Terminowe składanie prac projektowych, które będą spełniały warunki określone przez   
  koordynatora projektu. 

2. Przed kolejnymi mobilnościami uczniowie zostaną poinformowani o wyznaczonych zadaniach 
projektowych oraz terminie ich składania. O udziale w kolejnej mobilności zadecyduje kryterium 
punktowe. Punkty przydzielane będą w zależności od wagi wykonywanych działań. 

3. Zadanie eliminacyjne przed wyjazdem zagranicznym obejmować będzie przygotowanie krótkiej 
autoprezentacji w języku angielskim i jej publiczne zaprezentowanie przed Komisją Rekrutacyjną 
oraz grupą projektową.  

4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów eliminacji oraz projektu i nie będą 
udostępniane podmiotom trzecim. 

5. W procesie rekrutacyjnym pod uwagę brany będzie poziom znajomości języka angielskiego 
(minimum na poziomie komunikatywnym) oraz zaangażowanie w prace projektowe w okresie 
poprzedzającym wyjazd. 

6. Naruszenie przez uczestnika eliminacji, któregokolwiek z warunków oznaczać będzie nie 
zakwalifikowanie prezentacji lub utratę prawa do nagrody. 

 

Zasady przyznawania punktów: 

1. Udział we wszystkich zaplanowanych spotkaniach projektowych:  
a) 100% obecności - 3 pkt.  
b) jedna nieobecność – 2 pkt.  
c) 2 nieobecności 1 pkt.  
d) powyżej 2 nieobecności 0 pkt. 

2. Przygotowanie w określonym terminie pracy eliminacyjnej podlegającej ocenie w skali od 1 do 
6. Przelicznik punktów ma się następująco: 

- skala 6 – 4 pkt 

- skala 5 – 3 pkt 

- skala 4 – 2 pkt 

- skala 3 i mniej – 1 pkt. 

Kryteria oceny prac eliminacyjnych: 

- zgodność treści pracy z tematem (1 pkt.) 

- zgodność merytoryczna  (3 pkt.)  

- poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna (2 pkt.) 
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- kreatywność/ innowacyjność (3 pkt.) 

- estetyka wykonania (1 pkt) 

3. Zadania projektowe wyznaczone przez koordynatora (1 pkt. za każde wykonane zadanie) Do 
zadań zaliczać się będzie: przygotowanie gazetki szkolnej na korytarzu, pomoc w przygotowaniu 
wizyty międzynarodowej, przygotowanie stanowiska Erasmus+, festiwalu Erasmusa i inne 
wyznaczone przez koordynatora.  

4. Dopuszcza się przygotowanie przez ucznia dodatkowej pracy będącą wynikiem uczniowskiej 
inwencji twórczej (np. napisanie artykułu do lokalnej prasy, wywiad, reportaż promocyjny 
projektu itp.) Za wyjątkowe, rozumiane jako dodatkowe, wykraczające poza zakres 
przydzielonych obowiązków, zaangażowanie i prace na rzecz projektu koordynator może 
przyznać uczniowi dodatkowe od 1 do 3 pkt. lub zagwarantować udział w kolejnej mobilności z 
tzw. „pierwszego miejsca”.  
Przywilej pierwszeństwa wyjazdu przysługiwać może tylko w sytuacji, w której uczeń nie odbył 
jeszcze mobilności zagranicznej. 

 

§6 MOBILNOŚĆ ZAGRANICZNA 

1 Ogłoszenie wyników nastąpi po obejrzeniu wszystkich prezentacji eliminacyjnych wykonanych 
w wyznaczonym terminie i podliczeniu wszystkich punktów zebranych przez ucznia. 

2 Z wyjazdu zagranicznego skorzystają uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów 
3 Laureaci eliminacji będą reprezentować Katolicką Szkołę Podstawową w spotkaniu 

międzynarodowym w ramach realizacji projektu. 

4. Dopuszcza się podwójny udział w mobilności dla wybitnie zaangażowanego ucznia tylko w 
sytuacji, jeśli pozostali uczniowie nie spełnią warunków rekrutacji lub liczba uczniów zaangażowana 
w projekt będzie mniejsza niż zakładana w aplikacji projektowej.   

5. Mobilność zagraniczna zakłada udział w wizytach studyjnych w szkole partnerskiej oraz wycieczki 
krajoznawczo-turystycznej zgodne z tematem projektu. 

Rezygnacja z nagrody 

1. W sytuacji, gdy któryś z uczestników zrezygnuje z wyjazdu z powodów tzw. siły wyższej 
(choroba, inny wypadek losowy), jego miejsce zajmie osoba, która zajęła kolejne miejsce w 
eliminacjach. 

2. Jeśli zakwalifikowany uczestnik projektu nie będzie mógł odbyć mobilności zagranicznej z 
powodu siły wyższej, a nie zostanie wyłoniona lista rezerwowa, odbędą się eliminacje spośród 
pozostałych uczniów zgodnie z procedurami rekrutacyjnymi.  

3. Jeśli po ogłoszeniu wyników, uczeń zakwalifikowany do mobilności zagranicznej, zrezygnuje z 
powodów nie związanymi 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.  
 

Realizacja mobilności: 
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1. Zgodę na wyjazd 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 wymianie 
zagranicznej (zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na wyjazd) 

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. Złamanie przez ucznia regulaminu wyjazdowego podczas pobytu zagranicą będzie skutkować 

skreśleniem z listy uczestników projektu i wyciągnięciem konsekwencji zgodnie z 
obowiązującym w szkole WSO. 

6. W czasie pobytu za granicą uczeń będzie zobowiązany reprezentowania szkoły macierzystej i 
przedstawienia rezultatów pracy wypracowanych w czasie poprzedzającym mobilność oraz 
przestrzegania regulaminu wycieczek zagranicznych podpisanego przez uczestnika przed 
rozpoczęciem mobilności. 

7. W przypadku obycia mobilności, a późniejszej rezygnacji z dalszych działań projektowych, nie 
związanych z czynnikami zdrowotnymi tzw. czynnikami wyższymi, wykluczających uczestnika 
z dalszego udziału w zadaniach projektowych (indywidualne nauczanie, dłuższa hospitalizacja 
itp.), uczeń/opiekun prawny jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez szkołę na 
rzecz ucznia. 

 

§7 DZIAŁANIA PO ODBYCIU MOBILNOŚCI 

Po odbyciu mobilności zagranicznej punkty uczniów zerują się. Uczniowie w dalszym ciągu biorą 
aktywny udział w projekcie. 

Obowiązki pomobilnościowe uczniów: 

1. Przygotowanie prezentacji powyjazdowej dla zespołu projektowego podsumowującego 
aktywności projektowe zagranicą w terminie do 2 tygodni po zakończeniu mobilności 
zagranicznej. 

2. Wypełnienie ankiety powyjazdowej 
3. W terminie do 2 tygodni po odbyciu mobilności przygotowanie raportu uczestnika projektu 

(Dziennik Projektu – wspomnienia po odbyciu wyjazdu zagranicznego) oraz 
reportaż/podsumowanie w dowolnej formie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi TIK 
odbytej mobilności przez wszystkich uczestników mobilności jako praca grupowa. 

 

§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 30.08.2022 r  
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załącznik nr 1 do regulaminu projektu  

 

ZGODA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH NA  
UDZIAŁ W PROJEKCIE 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................................................. w 
projekcie pt „The bauty of Europe” realizowanym przez Katolicką Szkołę Podstawową im Piotra 
Dunina w Chojnicach w okresie od 1.09.2022 do 31.12.2023 r.  

Deklaruję, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań przed udziałem w projekcie.  

................................................     
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 matki             imię i nazwisko ojca  

 

 

METRYCZKA  

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

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

3. Wiek: ....................... 

4. Numer telefonu: ……………………………………… 

5. numer telefonu rodzica / opiekuna prawnego:  

matka: .............................................. ojciec: ............................................... 


