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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU  

Ponadnarodowa mobilność uczniów  

pt. „Głos naszych uczniów głosem obywateli Europy”  

o numerze 2020-1-PMU-3298 

 
§1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).  

2. Beneficjentem Projektu jest Społeczna Szkoła Podstawowa Nr7 STO z siedzibą przy ul. 

Stanisława ze Skalbmierza 7 w Krakowie. 

3. Projekt będzie realizowany w okresie 13.06.2021 do 12.06.2022. W tym okresie odbędą 

się dwie mobilności edukacyjne, w których uczestniczyć będzie ogółem 40 uczniów w 

dwóch grupach 20-osobowych (każda grupa pod opieką 4 nauczycieli). 

4. Grupą docelową projektu są uczniowie klas VI, VII, VIII beneficjenta, którzy uczą się 

języka hiszpańskiego. 

5. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w tym 

doskonalenie znajomości języka hiszpańskiego. 

6. Ogólna charakterystyka projektu: uczniowie naszej szkoły spędzą 5 dni roboczych na 

terenie szkoły w Sewilli (dodatkowo 2 dni przeznaczone są na podróż), gdzie wspólnie 

z hiszpańskimi kolegami będą uczyć się 6-8 godzin dziennie, realizując zadania z 

podstawy programowej. Zadania będą służyć pogłębianiu wiedzy oraz podnoszeniu 

kompetencji językowych. Językiem komunikacji będzie język hiszpański. 

 

§2 

Uczestnictwo w projekcie 

 

1.      W projekcie weźmie udział 40 uczniów klas VI-VIII Beneficjenta (w roku szkolnym 

         2021/2022), którzy pojadą w ramach dwóch mobilności do Sewilli w Hiszpanii.  

2.     Partnerem projektu (szkołą przyjmującą) jest Colegio Giner de los Rios, Avda. Portimao,  

         Sevilla. 

3.      Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni w drodze rekrutacji przeprowadzonej w szkole, 

         siedzibie Beneficjenta projektu. 

4.      Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, z zastrzeżeniem zapisów punktu 5  

   niniejszego paragrafu. Środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza  

   Edukacja Rozwój (PO WER) pokryją transport (bilety lotnicze,  

          transport lokalny), zakwaterowanie, wyżywienie, dodatkowe ubezpieczenie, wycieczki, 
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         23 godziny zajęć w siedzibie Beneficjenta przygotowujących do wyjazdu  

         (zajęcia językowe i kulturowe). 

5.     Opiekunowie uczestnika są odpowiedzialni za przygotowanie i dostarczenie na własny  

         koszt wszystkich dokumentów formalnych i medycznych, umożliwiających pełne  

         uczestnictwo w projekcie, wymaganych przez przewoźników oraz władze krajowe  

         i  lokalne, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w czasie realizacji projektu.  

 

§3 

Zasady i harmonogram rekrutacji uczestników 

 

1. Akcja informacyjna dla uczniów i Rodziców szkoły będzie prowadzona w dniach  

13-25.06 2021. 

2. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona w dniach 13-17.09 2021  

z zachowaniem równości szans, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne,  

niepełnosprawność, wyznanie, itd. 

3.      Zgłoszenie chęci do udziału w Projekcie nastąpi poprzez złożenie przez ucznia/opiekuna 

         prawnego w sekretariacie Szkoły poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia dostępnej  w 

         sekretariacie Szkoły i na stronie internetowej Szkoły (zał.1). Integralną częścią karty jest 

         zgoda Rodziców na uczestnictwo w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych 

         osobowych i udostępnienie swojego wizerunku na potrzeby projektu. Do karty   

         zgłoszenia winna być dołączona propozycja logo projektu w formacje A4 stworzona  

         przez ucznia. 

4.     Utworzona zostanie Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły. Składać 

        się ona  będzie z pięciu członków: Przewodniczącego Komisji w osobie Dyrektora  

        Szkoły,  oraz czterech nauczycieli. 

 

5.  Zasady rekrutacji: Komisja Rekrutacyjna dokona weryfikacji kart zgłoszenia do  

        projektu, a następnie przydzieli zgłoszonym uczniom punkty w kategoriach 

        wymienionych w §4 niniejszego regulaminu. Na tej podstawie zostanie wyłoniona lista    

        uczniów zakwalifikowanych do Projektu, a także lista  rezerwowa Uczestników 

        Projektu. Obydwie listy zostaną zamieszczone 24.09.2021 w sekcji Ogłoszenia 

        dziennika elektronicznego Librus. 

 

§4 

Kryteria rekrutacji uczestników 

 

1.   Kryteria merytoryczne będące podstawą do kwalifikacji ucznia do projektu to suma  

      punktów otrzymanych za: 

 

a) średnią ocen końcoworocznych ucznia w roku szkolnym 2020/2021 z j.angielskiego i 

j.hiszpańskiego. 

b) końcoworoczną ocenę z zachowania w roku szkolnym 2020/2021, gdzie: 

     - ocena wzorowa = 6 pkt. 
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     - ocena bardzo dobra = 5 pkt. 

     - ocena dobra = 4 pkt. 

- ocena poprawna, nieodpowiednia i naganna dyskwalifikuje z możliwości udziału 

w projekcie 

c) opinię wychowawcy - maksymalnie 5 pkt. – uwzględniającą następujące obszary: 

     - kulturę osobistą i właściwe zachowanie się w miejscach publicznych = 0-1 pkt 

     - zdyscyplinowanie ucznia i reagowanie na polecenia = 0-1 pkt 

     - empatię i życzliwość w stosunku do kolegów = 0-1 pkt 

     - umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych = 0-1 pkt. 

     - troskę o bezpieczeństwo własne i kolegów = 0-1 pkt. 

d) samodzielnie napisaną krótką wypowiedź pisemną w języku polskim (na zajęciach 

j.hiszpańskiego w dniach 13-17.09.2021) na temat: Jakie korzyści może przynieść 

nauka języków obcych? = maksymalnie 5 pkt. (oceniana będzie głównie kreatywność 

i spójność wypowiedzi) 

e) propozycja logo projektu „Głos naszych uczniów głosem obywateli Europy” =  

maksymalnie 4 pkt. 

f) ‘mniejsze szanse’, czyli specjalne potrzeby edukacyjne, dysfunkcje, sytuację 

rodzinną, zdrowotną lub społeczną kandydata – po konsultacji z wychowawcami i 

zespołem psychologiczno-pedagogicznym = maksymalnie 4 pkt.   

      2.   Uczniowie z najwyższą liczbą punktów (max 30) zostaną zakwalifikowani do  

            projektu.  

      3.   Na dwa tygodnie przed terminem mobilności uczniowie zakwalifikowani do projektu 

            będą zobowiązani do dostarczenia kompletu dokumentów:  

  karty informacyjnej z danymi do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z 

uczniem i jego rodzicami/opiekunami.  

  pisemnego potwierdzenia zapoznania się przez ucznia i jego rodziców z 

regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.  

  zgody na udzielenie pomocy medycznej 

      4.  Uczniowie zakwalifikowani do projektu będą również zobowiązani do okazania   

           karty EKUZ oraz aktualnego paszportu lub dowodu osobistego w terminie do 

           31.10.2021 

5.   W przypadku nagannego zachowania w okresie poprzedzającym wyjazd uczeń zostaje 

      skreślony z listy, a prawo do tego wyjazdu uzyskuje kolejny uczeń z listy rezerwowej.  

       6.  Uczniowie zakwalifikowani do projektu, oraz uczniowie z listy rezerwowej, są   

      zobowiązani do uczestnictwa w sobotnich zajęciach przygotowujących 

      do projektu (5 sobót po 4-5 godzin zajęć). Dokładny harmonogram zajęć 

      będzie ogłoszony na początku roku szkolnego 2021/22. 

7.   Nieuczestniczenie w szkoleniach przygotowujących lub niewywiązywanie się z 

      terminów realizacji zadań jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.  
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§ 5 

Rezygnacja 

 

1. Zakwalifikowany Kandydat ma obowiązek niezwłocznie poinformować Komisję 

Rekrutacyjną o braku możliwości wzięcia udziału w projekcie. W przypadku 

          rezygnacji uczestnika z listy podstawowej na jego miejsce wpisana zostanie osoba z 

          listy rezerwowej, według kolejności na liście.  

 

2.      W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i 

         rezygnacji  bez wyraźnych przyczyn losowych z tego wyjazdu, po zakupie biletów,  

         rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia ewentualnych kosztów 

         wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie 

          rezerwacji itp.).  

 

§ 6 

Odwołania 

 

1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie, które powinno zostać 

złożone w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.  

 

                                                                        § 7 

Postanowienia końcowe 

 

1.   W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje 

      Dyrektor szkoły. 

2. Dyrektor szkoły, koordynator i opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany 

wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie w każdym czasie.  

5. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.  

 

 

Kraków, 14.06.2021 
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Załącznik nr 1 Regulaminu rekrutacji 

 
KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA 

do działań w ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) 
w przedsięwzięciu pn. „Głos naszych uczniów głosem obywateli Europy”,  

realizowanym przez Społeczną Szkołę Podstawową Nr7 STO w Krakowie           
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

  

 
CZĘŚĆ A.  
DANE UCZNIA (wypełnia rodzic/opiekun prawny) 

 

Imię  

Nazwisko  

Płeć      

Obywatelstwo  

Data urodzenia (dd.mm.rrrr)  

PESEL  

Adres zamieszkania  
(ulica, kod pocztowy, miasto) 

 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Klasa/imię i nazwisko wychowawcy  

Dodatkowe informacje  
(należy wpisać wszystkie istotne informacje 
dot. ucznia, np. choroby, stale przyjmowane 
leki, nietolerancje pokarmowe, orzeczenie 
o niepełnosprawności itp.; jeśli brak należy 
wpisać „nd.”) 

 

  

 
CZĘŚĆ B.  
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA (wypełnia rodzic/opiekun prawny)  

 

Imię i nazwisko matki/opiekunki 
prawnej*: 

 

Adres zamieszkania, w przypadku 
jeśli jest inny niż dziecka: 

 

Telefon kontaktowy:  

Imię i nazwisko ojca/opiekuna  
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prawnego*: 

Adres zamieszkania, w przypadku 
jeśli jest inny niż dziecka: 

 

Telefon kontaktowy:  

  

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA  
  

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy (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 (dalej zwanym „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie  
danych osobowych mojej córki/mojego syna/dziecka pozostającego pod moją opieką* za-
wartych w „Karcie zgłoszenia ucznia” dla celów rekrutacji w ramach przedsięwzięcia  „Głos 
naszych uczniów głosem obywateli Europy” realizowanego w PO WER, projekcie „Ponadna-
rodowa mobilność uczniów”, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go. Wyrażam zgodę na wprowadzenie  danych osobowych mojego dziecka do systemów in-
formatycznych [nazwa szkoły], zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 
 administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Społeczna Szkoła Pod-

stawowa Nr7 STO z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława ze Skalbmierza 7.  
 Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 7 STO w Krakowie wyznaczyła osobę odpowiedzialną za 

zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z 
którą można skontaktować się pod adresem e-mail: malgorzata.chrzan@twojaszkola.pl; 

 podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych zwią-
zanych z przedsięwzięciem „Głos naszych uczniów głosem obywateli Euro-
py”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne  
i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej; 

 dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat; 
 ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo 

dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia 
danych; 

 dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 zostałam/zostałem* poinformowany, że przedsięwzięcie „Głos naszych uczniów gło-
sem obywateli Europy” jest realizowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;  

 udzielam Społecznej Szkole Podstawowej Nr 7 STO w Krakowie nieodwołalnej zgody 
do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem ucznia (zgoda obejmuje wyko-
rzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem do-
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wolnego medium) na potrzeby informacji i promocji inicjatywy oraz upowszechniania 
jej rezultatów bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania); 

 świadoma/świadomy* odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych 
zgodnie z §233 Kodeksu Karnego, oświadczam, że dane podane w „Karcie zgłoszenia 
ucznia” są zgodne z prawdą.  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki/dziecka pozostającego pod moją opieką* 
w przedsięwzięciu, w tym na udział w mobilności – wyjeździe zagranicznym (mobilności po-
nadnarodowej) realizowanym w ramach przedsięwzięcia. Niniejszym oświadczam, 
że zapoznałem się z warunkami udziału ucznia w przedsięwzięciu i je akceptuje.  
 

 

 

                                                        ……..….………………….…….………..……………………………………………….. 
                                                                                                         Data i czytelny podpis ucznia oraz 

rodzica/opiekuna prawnego  (jeśli dotyczy) 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 
 

 


