
Regulamin rekrutacji uczniów do międzynarodowego projektu 
realizowanego w ramach programu ERASMUS +   

w okresie od 1.09.2018 r. do 31.08.2020 r. 

 

Dotyczy projektu: 2018-1-FR01-KA229-048259_3 

  

  

  

 Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół  - informacje ogólne. 

  

§ 1 

1. Regulamin rekrutacji dotyczy projektu ,,Kreatywność w klasie” realizowanego 

przez Zespół Szkół  w Barcinie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. 

 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany  

w    ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz Edukacji Szkolnej – Współpraca 

Szkół programu Erasmus +. 

 

3. Cele projektu  : 

 wymiana dobrych praktyk, 

 rozwijanie kreatywności i  ekspresji  kulturalnej, 

 otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej, 

 wspieranie szkół w celu przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki (ESL),  

 włączenie społeczne, 

4. Realizatorem projektu w Polsce jest  Zespół Szkół w Barcinie. 

5. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2020r. 

6. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły w wieku od 14 do 19 lat,  

chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych oraz gotowych do 

podejmowania działań projektowych. 

7. Udział w projekcie jest dobrowolny. 



8. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 24 uczniów. 

9. W ramach projektu przewiduje się  cztery krótkoterminowe                        - 

pięciodniowe wyjazdy uczniów z opiekunami do krajów partnerskich: Bułgarii, 

Hiszpanii, Francji i Turcji. 

  

 

§ 2 

Zasady rekrutacji 

 

1. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim 

zainteresowanym uczniom, podjęte zostaną następujące działania: 

1.1.     Zamieszczenie informacji o rekrutacji  uczniów do grupy projektowej oraz 

regulaminu rekrutacji na stronie internetowej  w zakładce Erasmus+ oraz w Kąciku 

Erasmus+ w szkole. 

1.2.     Przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu 

rekrutacji przez wychowawców klas. 

1.3.     Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą 

członkowie Zespołu projektowego. 

2. Proces rekrutacji odbywa się na terenie Zespołu Szkół w Barcinie. 

3. Rekrutacja do projektu trwa od  20 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 

roku. W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej liczby uczestników 2 tura 

rekrutacji odbędzie się od 1 stycznia 2019 do 30 stycznia 2019. 

4. Nie przewiduje się proporcjonalnego podziału liczby uczestników na poszczególne 

klasy. 

5. Pozostałe kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczniów do udziału w projekcie 

oraz rekrutacji na wyjazdy zagraniczne: 

·        motywacja ucznia do udziału w projekcie, deklaracją jest zgoda rodziców, 

·       oświadczenie rodzica  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu realizacji projektu 

·        odpowiednie cechy osobowości: sumienność, rzetelność,    odpowiedzialność, 

kreatywność, systematyczność, 



·        co najmniej bardzo dobra ocena z  zachowania na zakończenie poprzedniego  

roku szkolnego, 

·         opinia wychowawcy o zachowaniu ucznia w bieżącym roku szkolnym, 

·        znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną    

komunikację ( na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej), 

·        u osób objętych mobilnościami zagranicznymi pisemna deklaracja rodziców, 

 w której zobowiążą się oni do przyjęcia gości z zagranicy u siebie w domu (nocleg, 

wyżywienie, opieka), 

·        uczestnik projektu będzie posiadał  ważny paszport  upoważniający go                       

do wyjazdu zagranicznego w przypadku kraju partnerskiego, który nie należy                  

do UE lub dowód osobisty w przypadku kraju partnerskiego, który  należy do UE, 

·        do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały 

największą ilość punktów.   

6. Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona publicznie 20 lutego 2019 r. 

7. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości. 

8. W wypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania projektu, przyjmowane będą 

uczniowie z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością na liście. 

9. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez  komisję 

rekrutacyjną. 

§ 3. 

Zadania  uczestników projektu 

1.     Każdy Uczestnik ma prawo do: 

·       informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, 

bądź przekazywanych bezpośrednio uczestnikom 

·        nieodpłatnego udziału w projekcie, 

·        otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, 

·        otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu, 

2.     Każdy uczestnik ma obowiązek: 

·        rzetelnie i terminowo wypełniać obowiązki  wynikające z prac przydzielonych 

w harmonogramie, 

·        współpracować z opiekunem projektu oraz uczniami wchodzącymi  w skład 

grupy projektowej, 



·        upowszechniania działań projektowych wśród społeczności szkolnej                          

i lokalnej. 

3.     Uczniowie biorący udział w jakiejkolwiek formie wsparcia projektowego 

 - zobowiązani są do wypełnienia i podpisania stosownej deklaracji uczestnictwa wraz 

z rodzicem oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4.     Uczeń zobowiązany jest zaakceptować wyznaczone przez Beneficjenta 

terminy i miejsce realizacji działań projektowych bezpośrednio kierowanych                 

do uczniów. 

5.     Rodzic  ucznia zobowiązuje się do: 

-        złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, 

-        bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy 

udział ucznia w projekcie. 

6.     Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych                     

z realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką 

nauczycieli. 

  

§ 4. 

 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1.     Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy: 

·        rezygnacja została złożona na piśmie do Dyrektora ZS w Barcinie  w terminie 

do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny                        

(w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica), 

·        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, przez rodzica. 

2.     W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub 

skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu 

otrzymanych materiałów. 

  

  



Postanowienia końcowe 

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2.     Zespół projektowy zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego 

regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od 

niego. 

3.     Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

4.     Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły                                

i u koordynatora. 

5.     Uczniowie mają równe prawa w trakcie rekrutacji do działań projektowych 

niezależnie od przekonań religijnych i pochodzenia. 

  

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym 

1.     Zgoda rodziców na udział uczennicy / ucznia w projekcie. 

2.     Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu realizacji projektu. 

3.     Zgoda na przyjęcie osób z zagranicy. 

  

Komplet dokumentów proszę złożyć w plastikowej koszulce  (proszę nie zszywać ankiety) 

 

Wyjaśnienie pojęć: 

  

Beneficjent–  Zespół Szkół w Barcinie 

Komisja rekrutacyjna- członkowie zespołu projektowego 

Uczestnik projektu- kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie 
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 

Grupa projektowa- Uczniowie biorący udział w projekcie 

Zespół projektowy: Marzena Wolska, Izabella Forgiel, Katarzyna Wachowska, Tomasz 
Woźnicki, Małgorzata Wiland, Sylwia Gwizdała 

Koordynator-osoba odpowiedzialna za działania projektowe: Izabella Forgiel 

 



Zespół Szkół w Barcinie 

 

OŚWIADCZENIE 
rodziców w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka 

w ramach programu Erasmus+ 
 
 
 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko) .………………….………. .…… 
……………………………………..……… ur. ...………….…………………….. w …………………………………………… 
nr PESEL …………….……………………… w wyjeździe do ……………………… w terminie 
……………………………………….  
 
Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie mieszkało u rodziny 
ucznia szkoły goszczącej lub w hotelu oraz realizowało program wizyty mogący różnić się 
od programu polskich opiekunów, z którymi wyjeżdża.  
 
Wyrażam zgodę, aby w przytoczonych wyżej sytuacjach moje dziecko pozostawało pod 
opieką rodziców  ucznia goszczącego lub pracowników szkoły goszczącej.  
Uwagi dotyczące zdrowia dziecka:  
choroby przewlekłe i przyjmowane leki  
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
inne dolegliwości (omdlenia, częste bóle głowy, duszności, szybkie męczenie się, choroba 
lokomocyjna,itd.) 
…………………………………………………………………………………………………..……………..……………..……..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
alergie (leki, żywność, inne) 
…………………………………….……………..…………………………………………..….……………………………………
……………………………………………………………..………………………………………….……..……………………… 
Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka 
……………………………………….…………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………….……….……………………………………………………………………………… 
 
Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na publikację zdjęć 
mojego dziecka na stronie internetowej szkoły, platformie e-Twinning i portalu 
społecznościowym FACEBOOK (grupa zamknięta), na potrzeby szkół partnerskich                         
i w lokalnych mediach tylko i wyłącznie na potrzeby programu ERASMUS +. Rozumiem 
również, że zdjęcia, filmy oraz nagrania wideo dotyczące uczniów biorących udział                            



w projekcie mogą być wykorzystywane przez szkoły partnerskie i/lub ich Narodowe 
Agencje w materiałach promocyjnych.   
 
W razie zagrożenia życia i zdrowia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi 
diagnostyczne i  operacje.  
In case of a threat to my child’s life or health, I agree on his/her hospitalization, diagnostic 
procedures or medical operations.  
Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje o dziecku, 
które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas wycieczki.  
W przypadku rezygnacji syna/córki z wyjazdu  zobowiązuję się do pokrycia kosztów 
związanych z wydatkami poniesionymi na ten wyjazd. 
 

 Ojciec Matka 

Imię i nazwisko   

Telefon   

Adres e-mail   

Adres zamieszkania   

  
 
 
data i podpis 

 
 
 
data i podpis 

 
 
 

 



 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WYJAZDU ZAGRANICZNEGO 
DLA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE 
,, Kreatywność w klasie” finansowanego w ramach program Erasmus plus 
 
 

1. Uczeń bierze udział w mobilności tylko i wyłącznie za zgodą rodziców.  
2. Dyrektor szkoły  każdorazowo przed wyjazdem organizuje spotkanie z rodzicami 

uczniów wyjeżdżających, w celu omówienia szczegółów wyjazdu.  
3. Uczeń lub rodzic zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów w określonym  

terminie: 
 oświadczenie rodziców na wyjazd i na udzielenie pomocy medycznej,                   

a także pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wymiany  
 karta informacyjna ucznia,  
 karta EKUZ,  
 ksero aktualnego paszportu/dowodu osobistego. 

4. Uczestnicy wyjazdu są do niego odpowiednio przygotowani:  
 paszport lub dowód osobisty,  
 bagaż (walizka na kółkach lub duża pakowna torba na kółkach- podpisana 

imieniem i nazwiskiem ucznia), 
 słownik polsko-angielski i angielsko-polski. 

5. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (zakup biletów lotniczych, 
wydatki związane z realizacją projektu ).  

6. Pozostałe wydatki uczniowie pokrywają we własnym zakresie. 
7. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice mają obowiązek zapoznania się                                   

z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska.  
8. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie                                

na wyznaczone miejsce zbiórki.  
9. Rodzice odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczone przez organizatora 

miejsce zbiórki w dniu wyjazdu i bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu.  
10. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego 

wykonywania ich poleceń.  
11. W przypadku przebywania w domu rodziny goszczącej uczestnik wyjazdu jest 

zobowiązany przestrzegać zasad ustalonych przez gospodarzy.  
12. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

podróżnych oraz stosować się do poleceń opiekunów, pilota i kierowców.  
13. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów                                   

i regulaminów obowiązujących w szkole oraz miejscach realizacji programu 
wycieczek (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się 
po drogach publicznych, przepisów BHP)  

14. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać                    
o dobre imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących 
inną kulturę, religię czy przekonania, obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne 
powinien traktować z należytym szacunkiem.  



15. Po powrocie uczestnicy  będzie rozpowszechniać rezultaty projektu w środowisku 
szkolnym, lokalnym i międzynarodowym i przygotują prezentację na temat 
wyjazdu, którą zaprezentują innym uczniom.  

16. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nienarażające 
bezpieczeństwa własnego i innych.  

17.  Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:  
 Samodzielnego oddalania się od grupy.  

 Spożywania używek w jakiejkolwiek postaci.  
18.  Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej 

obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu 
wyznaczonym na nocleg.  

19. .Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty 
wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.  

20. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz 
zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.  

21. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie mogą realizować program różniący się 
od programu polskich opiekunów. W takim przypadku uczniowie pozostają pod 
opieką rodziców uczniów goszczących lub pracowników szkoły goszczącej.  

22. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice o czym 
zostaną bezzwłocznie zawiadomieni przez Dyrektora. 

23. Uczestnik, który na stałe przyjmuje leki, może je sam sobie dawkować                               
na podstawie oświadczenia rodziców.  

24.  W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, 
koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, 
odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic ucznia.  

25. W przypadku odmowy przyjęcia do siebie ucznia z partnerskiej szkoły, pomimo 
wcześniejszych pisemnych deklaracji, koszty związane z zakwaterowaniem ucznia 
w innym obiekcie ponosi rodzic. 

26. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora 
szkoły.  

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 
27. Dyrektor szkoły  zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu                           

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.  
28. W przypadkach spornych kwestii decyzję podejmuje Zespół projektowy. 
29. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na szkolnej stronie internetowej i gazetce 

projektu. 
 


