REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI
UCZESTNIKÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA „WZMOCNIENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW W ZAKRESIE EDUKACJI
JĘZYKOWEJ, UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH I PLANOWANIA PRZYSZŁEJ EDUKACJI” W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

§1
Informacje o przedsięwzięciu
Przedsięwzięcie „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności
społecznych i planowania przyszłej edukacji” realizowane w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie od 01.09.2019
r. do 29.02.2020 r. w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi
Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2. Programy mobilności
ponadnarodowej.
Numer umowy 2019-1-PMU-1290
Kwota dofinansowania: 84626,00 zł

§2
Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w przedsięwzięciu, tj. kryteria kwalifikacyjne, zasady przyjmowania
zgłoszeń i kwalifikacji uczestników oraz ich prawa i obowiązki, w trakcie trwania przedsięwzięcia dla uczniów i uczennic
Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Przedsięwzięcie „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie
edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji” realizowane w Szkole Podstawowej
nr 25 w Rzeszowie od 01.09.2019 r. do 29.02.2020 r. w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2. Programy
mobilności ponadnarodowej. Numer umowy 2019-1-PMU-1290. Kwota dofinansowania: 84626,00 zł.
1. Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych dwudziestu uczniów Szkoły Podstawowej
nr 25 w Rzeszowie w zakresie posługiwania się językami obcymi, budowania relacji społecznych, kształtowania
postawy tolerancji, umiejętności pracy w międzynarodowej grupie, rozwijania umiejętności z dziedziny
technologii informacyjno-komunikacyjnej. Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie będzie realizować
przedsięwzięcie mobilności ponadnarodowej wspólnie z partnerem rumuńskim – Zespołem Szkół nr 1 w
Suczawie (Rumunia). W ramach przedsięwzięcia zaplanowano mobilność dwudziestu uczniów z klasy 7 Szkoły
Podstawowej nr 25 w Rzeszowie do Zespołu Szkół nr 1 w Suczawie (Rumunia). Mobilność będzie realizowana
w dniach 20-26 października 2019 r. (dni merytoryczne 21-25.10.2019 r.). W szczególnych i uzasadnionych
przypadkach okres realizacji mobilności dla uczniów może zostać ustalony w innym terminie, co wymaga
wcześniejszej zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Podczas realizowanej mobilności uczestnicy będą
przebywać pod opieką czterech nauczycieli.
2. Przedsięwzięcie zakłada osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
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3.

4.

5.
6.
7.

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim,
- rozwijanie kompetencji cyfrowych niezbędnych w życiu codziennym i planowanym zatrudnieniu,
- kształtowanie kompetencji w zakresie uczenia się i kreatywnego tworzenia,
- kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych potrzebnych do rozwoju osobistego i aktywnego
obywatelstwa europejskiego,
- budowanie relacji opierających się na szacunku wobec innych narodowości i kultur.
Projekt realizowany będzie w oparciu o program opracowany wspólnie ze szkołą partnerską w Suczawie
(Rumunia) uwzględniający program nauczania w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie i wpisujący się w
podstawę programową z języków obcych dla II etapu nauki w klasach 6-8. Realizacja mobilności przyczyni się
do rozwijania wybranych kompetencji kluczowych: w zakresie wielojęzyczności; cyfrowych; osobistych,
społecznych i w zakresie uczenia się; obywatelskich.
Program merytoryczny realizowany będzie w wymiarze 6-8 godzin dziennie przez pięć dni w szkole partnera.
Uczestnicy obu szkół będą brali udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych. Tematyka zajęć będzie
koncentrować się wokół wzajemnego poznania kultur, tradycji, historii Polski i Rumunii, doskonaleniu
posługiwania się językiem angielskim oraz wzmacniania umiejętności osobistych i społecznych. Mobilność
zostanie poprzedzona wsparciem przygotowawczym z języka angielskiego, zajęciami kulturowymi i
pedagogicznymi. Każdy z zakwalifikowanych uczniów weźmie udział w profesjonalnym kursie języka
angielskiego zawierającym komponent kulturowy (nie mniej niż 20 godzin) prowadzonym przez instytucję
zewnętrzną oraz w zajęciach na terenie szkoły (komponent pedagogiczny) w wymiarze 2 godzin. Udział w
zajęciach przygotowawczych jest obowiązkowy. W projekcie zakłada się udział uczniów ze specyficznymi
potrzebami edukacyjnymi.
Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie od 1 września 2019 r. do 29 lutego 20120 r.
Udział w projekcie jest dla uczestników bezpłatny.
Nad przygotowaniem merytorycznym uczestników do wyjazdu opiekę sprawuje zespół zarządzający
projektem. Do zadań zespołu należy: przekazanie informacji o programie PO WER oraz o realizowanym
przedsięwzięciu; przekazanie informacji na temat partnera; wsparcie uczestników przed wyjazdem za granicę;
zapewnienie bezpieczeństwa przejazdu na trasie Polska – Rumunia – Polska oraz podczas pobytu za granicą.

§3
Warunki rekrutacji do udziału w projekcie
1. Do udziału w przedsięwzięciu uprawnieni są uczniowie i uczennice klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 25 w
Rzeszowie.
2. Osoba zainteresowana udziałem w przedsięwzięciu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w
zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji” musi:
- być uczniem Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie,
- posiadać miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego,
- być zainteresowana celami udziału w mobilności,
- zobowiązać się do systematycznego i aktywnego udziału w działaniach projektowanych przez cały okres
realizacji przedsięwzięcia,
- zobowiązać się do terminowego wykonywania działań związanych z mobilnością i udziału w promocji
przedsięwzięcia,
- przystąpić do wszystkich testów oraz ankiet ewaluacyjnych oraz raportów ewaluacyjnych,
- efektywnie współpracować z zespołem zarządzającym projektem.
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§4
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja do projektu odbywa się z zachowaniem jasnych, przejrzystych i ogólnodostępnych zasad
przedstawionych w regulaminie, zapewniając równy dostęp do informacji, z zachowaniem zasad rekrutacji
eliminujących wszelkie formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, przynależność rasową,
miejsce zamieszkania, pochodzenie, religię, niepełnosprawność, sytuację materialną.
2. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
3. Kandydaci przed złożeniem karty zgłoszeniowej są zobligowani do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
4. Projekt zakłada rekrutację dwudziestu uczniów z klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie (w tym
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
5. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej
nr 25 w Rzeszowie.
6. Rekrutacja odbywa się od 5 do 18 września 2019 r.
7. Przewiduje się rekrutację podstawową oraz uzupełniającą.
8. Poinformowanie kandydatów w wynikach naboru w ramach rekrutacji podstawowej nastąpi w dniu 19
września 2019 r. Informacje o zakwalifikowaniu uczniów poda dyrektor szkoły mgr Bożena Zięba.
9. Przyjmowanie dokumentów w rekrutacji uzupełniającej odbywa się w ciągu jednego dnia po zakończeniu
rekrutacji podstawowej. Poinformowanie kandydatów o wynikach naboru w ramach rekrutacji uzupełniającej
nastąpi w dniu 20 września 2019 r. Informacje o zakwalifikowaniu się do projektu poda dyrektor szkoły mgr
Bożena Zięba.
10. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach w wersji papierowej, opatrzone
datą i podpisem kandydata oraz podpisem rodzica/prawnego opiekuna.
11. Kandydat/kandydatka ubiegająca się o uczestnictwo w przedsięwzięciu składa:
- poprawnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
- poprawnie wypełnioną Deklarację Uczestnictwa w przedsięwzięciu, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
12. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia
braków lub uchybień formalnych kandydat/kandydatka drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie zostanie
wezwany do uzupełnienia braków w dokumentacji w wyznaczonym terminie.
13. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia wszystkich wymaganych
dokumentów poprawnych formalnie.
14. Dokumentacja rekrutacyjna przyjmowana jest w sposób ciągły w terminie wskazanym w punkcie 6 w
sekretariacie szkoły w zapieczętowanej kopercie z podpisem: Przedsięwzięcie ”Wzmocnienie kompetencji
kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji” ;
imiona i nazwiska kandydatów.
15. Wybór kandydata uzależniony jest od: świadectwa z wyróżnieniem po klasie szóstej, średniej ocen w nauce po
klasie szóstej, oceny z języka angielskiego po klasie szóstej. W przypadku uczniów ze specyficznymi potrzebami
edukacyjnymi decyduje posiadanie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub wskazanie pedagoga
szkolnego.
16. Wyboru uczestników projektu na podstawie dokumentów zgłoszeniowych oraz dodatkowego formularza
opracowanego przez zespół zarządzający projektem (Załącznik nr 3 do regulaminu) dokonuje Komisja Rekrutacyjna
składająca się z: dyrektora szkoły – mgr Bożena Zięba, pedagoga szkolnego – mgr Wioletta Bajda, nauczyciela języka
angielskiego – mgr Anna Bacik.
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17. O wyborze kandydata decyduje spełnianie kryteriów wymienionych w punkcie 15. W przypadku posiadania
przez kandydatów jednakowych osiągnięć o udziale w projekcie decyduje komisja rekrutacyjna w oparciu o
kryterium najwyższej średniej ocen po klasie szóstej. W przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi decyduje opinia pedagoga szkolnego.
18. Komisja sporządza listę rankingową i listę osób rezerwowych (zał.3 i 4).
19. Lista kandydatów/kandydatek do udziału w projekcie zostanie ułożona według średniej ocen po klasie szóstej.
Kandydaci/kandydatki, których nie zakwalifikowano na listę rankingową zostaną wpisani na listę rezerwową.
20. Do dnia 23.09.2019 r. każdy kandydat/kandydatka ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania do 24.09.2019 r. i w przypadku decyzji
pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji. Odwołanie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Odwołanie musi być
podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata/kandydatki. W odwołaniu należy dokładnie opisać
pojawienie się nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na decyzję. W skład Komisji Odwoławczej wchodzą
dyrektor szkoły i dwóch przedstawicieli szkoły. Decyzje podjęte przez Komisję Odwoławczą są ostateczne.
21. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, bądź po terminie zakończenia
rekrutacji, jak również złożone wielokrotnie do tej samej formy wsparcia, nie będą podlegać rozpatrzeniu.
22. Uczestnictwo w projekcie rozpoczyna się od podpisania przez Kandydata/Kandydatkę deklaracji uczestnictwa,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu, a w przypadku niepełnoletniego ucznia dodatkowo
podpisanej przez jego rodzica/opiekuna prawnego.
23. Zakwalifikowani kandydaci będą zobowiązani do podpisania dokumentu Zasad Uczestnictwa ucznia w
przedsięwzięciu stanowiącym załącznik VI umowy finansowej regulujących warunki i zasady mobilności
dostępnego na stronie internetowej https://power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow.
24. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję o przyjęciu do projektu/przedsięwzięcia podejmuje dyrektor szkoły.
§5
Zasady odpłatności i pokrywania kosztów
1. Udział w przedsięwzięciu dla uczniów jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z
niniejszego regulaminu.
2. Nie dopuszcza się do pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników przez osoby zaangażowane w realizację
mobilności.
3. Beneficjent może dochodzić od uczestnika zwrotu kosztów jego uczestnictwa w zajęciach przygotowujących i
mobilności w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, szczególnie jeśli ich wypłata lub
poniesienie nastąpiło wskutek podania nieprawdziwych danych.
§6
Prawa i obowiązki uczestników projektu
1. Uczestnicy zobowiązani są do:
1. Złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.
2. Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie.
3. Aktywnego podejmowania działań projektowych przez cały okres jego realizacji.
4. Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań.
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5. Tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań przewidzianych
w przedsięwzięciu.
6. Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skałę międzynarodową.
7. Upowszechniania rezultatów projektu.
8. Doskonalenia znajomości języka angielskiego.
9. Godnego reprezentowania Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.
10. Bieżącego informowania koordynatora projektu o wszelkich nieprawidłowościach.
11. Posiadania ważnego dokumentu tożsamości podczas zagranicznego pobytu (dowód osobisty lub paszport,
ważna karta EKUZ).
2. Uczniowie zakwalifikowani do przedsięwzięcia mają prawo do:
1. Ubezpieczenia OC i NNW, dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Przejazdu z siedziby szkoły macierzystej do miejsca szkoły partnerskiej i z powrotem.
3. Zakwaterowania, wyżywienia i transportu podczas mobilności.
4. Wsparcia i mentoringu ze strony organizacji wysyłającej i przyjmującej.
5. Otrzymania certyfikatów uczestnictwa.
6. Otrzymania wsparcia przygotowawczego.
§7
Warunki rezygnacji z udziału w przedsięwzięciu
1. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w projekcie zobowiązuje go do odbycia zajęć przygotowawczych i
wyjazdu zagranicznego. Tylko w przypadku zdarzenia losowego niezależnego od woli uczestnika uprawnia się
go do rezygnacji z udziału w przedsięwzięciu.
2. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia zobowiązany jest do
zwrotu poniesionych na jego rzecz kosztów. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt. 1 Komisja
Rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w przedsięwzięciu osobę z listy rezerwowej.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w przedsięwzięciu z przyczyn nieuzasadnionych (w szczególności przy braku
osoby rezerwowej) uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi przez organizację wysyłającą,
związanymi z organizacją mobilności, które nie będą mogły być odzyskane: koszty przygotowania,
ubezpieczenia, rezerwacji biletów, opłat związanych z utrzymaniem ucznia i organizacją mobilności itp.
4. W szczególnych sytuacjach losowych Uczestnik/Uczestniczka może złożyć rezygnację przed rozpoczęciem
mobilności lub w momencie zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają jemu/jej rozpoczęcie, na piśmie
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego regulaminu. W przypadku uczestnika niepełnoletniego wskazany
dokument musi być również podpisany przez jego rodzica/opiekuna prawnego.
5. Uczestnik przedsięwzięcia może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku rażącego naruszenia
porządku i bezpieczeństwa podczas projektu lub nieuprawnionej nieobecności podczas zajęć merytorycznych
w szkole partnera.
6. W przypadku, jeżeli uczeń w sposób rażący złamie regulamin w czasie pobytu za granicą, może być usunięty z
mobilności w trybie natychmiastowym. Rodzice/opiekunowie prawni zostaną o tym powiadomieni
telefonicznie i są zobowiązani do zabrania ucznia do kraju. Koszty związane z przerwaniem mobilności ponoszą
całkowicie rodzice/opiekunowie prawni.
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§8
Postanowienia końcowe
1. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku, gdy
będzie to konieczne ze względu na zmianę „Zasad realizacji projektu”, a także w przypadku zlecenia
wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji
projektu.
2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji projektu.
3. Sprawy nieregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez dyrektora szkoły i koordynatora
projektu.

Rzeszów, 5 września 2019 r.

mgr Anna Hadała

mgr Bożena Zięba

koordynator

dyrektor szkoły

Załączniki:
Załącznik nr 1 Karta zgłoszeniowa
Załącznik nr 2 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik nr 3 Lista rankingowa
Załącznik nr 4 Lista rezerwowa
Załącznik nr 5 Protokół Komisji Rekrutacyjnej
Załącznik nr 6 Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 7 Lista osób składających formularz zgłoszeniowy
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