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Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Program Erasmus+ 

 Partnerstwo Strategiczne KA2 

Wniosek numer: 2019-1-AT01-KA229-051192_2 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie 

pt. „Austausch von bewährten pädagogischen Elementen in der Jugendbildung”, 

(„Wymiana sprawdzonych elementów edukacyjnych w edukacji młodzieży”), który jest 

finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + . 

2. Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2019 – 31.08.2021, przedłużony do 

31.08.2022. 

3. Głównym celem projektu w odniesieniu do uczniów jest ich rozwój  

w zakresie umiejętności językowych, uzupełnienie wiedzy z zakresu chemii  

i mikrobiologii,  współpraca w grupie rówieśniczej,  podniesienie świadomości 

 i różnorodności kulturowej w obrębie społeczeństw Unii Europejskiej.  

4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu należ do kompetencji obu szkół partnerskich.  

5. Przeprowadzenie rekrutacji należy do kompetencji szkoły wysyłającej uczniów  

i będzie prowadzone przez zespół koordynatorów  projektu. 

6. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej: 

https://www.szybinski.cieszyn.pl/szybinski_new/ 

§ 2 

Grupa docelowa 

1. 30 uczniów z Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie 

  2, 3  klasy Technikum Informatycznego 

 

 

 

https://www.szybinski.cieszyn.pl/szybinski_new/
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§ 3 

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji 

 

I. Warunki ogólne  

1. Rekrutację do projektu i jej termin ogłasza i ustala szkoła wysyłająca.  

2. Rekrutacja trwa min. 2 tygodnie i rozpoczyna się najpóźniej w miesiącu poprzedzającym 

wyjazd uczniów do szkoły partnerskiej.  Data rozpoczęcia  

i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana w ogłoszeniu 

rekrutacyjnym. 

3. Rekrutację przeprowadza komisja 2-osobowa w składzie: koordynatorzy projektu Agata 

Klus-Bieńkowska i Beata Szwed. 

4. Szkoła ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia w przestrzeni publicznej 

szkoły i na stronie internetowej szkoły. 

 5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego. 

6. Formularze zgłoszeniowe uczniów niepełnoletnich dodatkowo winien podpisać opiekun 

prawny.  

7. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II. Na wybór 

uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp.  

W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno chłopcy jak  

i dziewczęta.  

8. Uczniowie (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu w dokumentację rekrutacyjną ich 

dotyczącą.  

 

II. Kryteria szczegółowe i dodatkowe  

a) Średnia ocen  semestralnych lub końcoworocznych (z wagą 2 ). 

Ocena niedostateczna z przynajmniej jednego przedmiotu wyklucza wniosek z postępowania 

rekrutacyjnego.  

b) Ocena z zachowania za  semestr/rok szkolny poprzedzający wyjazd: 

wzorowe – 6 pkt  

bardzo dobre – 5 pkt  

dobre – 4 pkt  

poprawne – 3 pkt 
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 Ocena nieodpowiednia lub naganna z zachowania wyklucza wniosek z postępowania 

rekrutacyjnego.  

c) Ocena z j. angielskiego 

wzorowy – 6 pkt  

bardzo dobry – 5 pkt  

dobry – 4 pkt  

dostateczny – 3 pkt 

Ocena dopuszczająca lub niedostateczna wyklucza wniosek z postępowania rekrutacyjnego. 

d) W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów zostanie 

zastosowane kryterium fakultatywne tj. opinia wychowawcy, pedagoga (od 0 do 6 pkt) 

 

III. Ocena kandydatów 

 1. Punkty uzyskane z kryterium II zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła  

o wyniku rekrutacji. Uczniowie z największą ilością punktów, zostaną zakwalifikowani do 

projektu i wpisani na listę rankingową, osoby pozostałe zostaną wpisane na listę 

rezerwową.  

3. Ocena niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona poprzez 

wywieszenie listy rankingowej w przestrzeni publicznej szkoły. 

 4. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku 

zwolnienia się w nim miejsca. Dobór do projektu osób z listy rezerwowej będzie 

następował w kolejności wg ilości uzyskanych punktów. 

 

 IV. Procedura w przypadku niepowodzenia rekrutacji i nabory dodatkowe  

1. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń lub wycofania się 

uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności, szkoła zastrzega sobie możliwość 

ogłoszenia dodatkowego naboru i/lub zmiany liczby uczniów.  

2. Nabór dodatkowy może być prowadzony w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania 

terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń.  
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§ 4 

Wymagane dokumenty 

1. Na etapie rekrutacji: 

 a) Formularz zgłoszeniowy, 

 b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie i zapoznania się z regulaminem projektu, 

 c) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu, 

 d) Zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika projektu. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki uczestników projektu 

 Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:  

1 Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu 

zarówno przed wyjazdem, w czasie wyjazdu, jak i po powrocie.  

2. Uczestnictwa w działaniach promujących program Erasmus + oraz jego rezultatów. 

3. Gromadzenia podczas pobytu w krajach partnerskich materiałów do opracowania narzędzi 

promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestnictwa w zajęciach 

realizowanych w ramach projektu. 

4 Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz podczas 

pobytu w krajach partnerskich, przestrzegania poleceń opiekunów wyjeżdżających z 

uczestnikami. 

 5 Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, 

udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i 

podczas spędzania czasu wolnego.  

6 Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i 

innych środków odurzających w czasie trwania mobilności.  

W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik zostanie 

bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie i obciążony wszystkimi kosztami 

poniesionymi na organizację jego wyjazdu.  

7 Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód 

osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania  

z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.  
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§ 6 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Szkoła zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu w przypadku 

naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub zaprzestania 

nauki w szkole.  

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności 

finansowej w przypadku gdy:  rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatorów 

projektu  w terminie do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania 

przyczyny, lub rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, 

działania siły wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona  

w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji.  

W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna 

prawnego.  

2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik 

może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu. 

 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia. 

 3.Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły: 

    https://www.szybinski.cieszyn.pl/szybinski_new/ 
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Załącznik 1a 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYM DO PROJEKTU UCZNIA PEŁNOLETNIEGO 
„Austausch von bewährten pädagogischen Elementen in der Jugendbildung”, 

program Erasmus+ / Partnerstwa Strategiczne Szkół – Akcja KA229 

Rok szkolny 2020/2021 

1. Dane osobowe 

Nazwisko  Imię  

Data urodzenia  Miejsce 

urodzenia 

 

PESEL  Nr i seria 

dowodu lub 

paszportu 

 

2. Adres zamieszkania 

Miejscowość  Ulica  

Kod pocztowy  Nr domu  

3. Dane 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

Ojciec Matka 

Imię i nazwisko 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

  

Telefon kontaktowy   

Nazwa szkoły Zespół Szkół im. Wł. 

Szybińskiego w Cieszynie 

Klasa  

Średnia ocen   Ocena z języka 

angielskiego 

 

Opinia 

wychowawcy/pedagoga 

 Ocena z 

zachowania 

 

Podpis wychowawcy  

Podpis ucznia  
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Załącznik 1b 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYM DO PROJEKTU UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO 
„Austausch von bewährten pädagogischen Elementen in der Jugendbildung”, 

program Erasmus+ / Partnerstwa Strategiczne Szkół – Akcja KA229 

Rok szkolny 2020/2021 

3. Dane osobowe 

Nazwisko  Imię  

Data urodzenia  Miejsce urodzenia  

PESEL  Nr i seria dowodu 

lub paszportu 

 

4. Adres zamieszkania 

Miejscowość  Ulica  

Kod pocztowy  Nr domu  

3. Dane 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

Ojciec Matka 

Imię i nazwisko 

rodziców/opiekunów 

prawnych 

  

Telefon kontaktowy   

Nazwa szkoły Zespół Szkół im. Wł. 

Szybińskiego w Cieszynie 

Klasa  

Średnia ocen   Ocena z języka 

angielskiego 

 

Opinia 

wychowawcy/pedagoga 

 Ocena z 

zachowania 

 

Podpis wychowawcy  

Podpis rodzica/opiekuna 

prawnego 
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Załącznik 2a 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO 

 

 Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie. 

 Zapoznałam/em się z Regulaminem Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu i zobowiązuję się do terminowego i 

rzetelnego wykonywania wszystkich zobowiązań wynikających z uczestnictwa w programie Erasmus Plus 

numer: 2019-1-AT01-KA229-051192_2 

………………………………………………….. 

Podpis uczestnika projektu 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Zespół Szkół im. Władysława 

Szybińskiego w Cieszynie, na potrzeby realizacji projektu  Erasmus Plus numer: 2019-1-AT01-KA229-

051192_2  Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że administratorem w/w 

danych osobowych jest szkoła, o przysługujących mi (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (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 oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.), 

uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich 

poprawiania i usunięcia. Oświadczam również, że podałam/-em moje dane osobowe dobrowolnie. 

 

……………………………………………………  

Podpis uczestnika projektu 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, przez Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, 

mojego wizerunku w celu nieodpłatnego rozpowszechniania mojego imienia i nazwiska, wizerunku (zdjęć), 

wywiadów i nagrań z moją osobą w celu podejmowania działań promocyjnych i edukacyjnych szkoły, 

promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku placówki, w szczególności poprzez zamieszczanie 

informacji na jej stronie internetowej oraz na profilu szkoły na Facebooku w ramach projektu Erasmus Plus   

numer: 2019-1-AT01-KA229-051192_2  . 

2. Zgoda, o której mowa w punkcie 1. nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie 

formy publikacji, w szczególności: na plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-

telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie itp. Podstawa prawna 1) Art. 6 

ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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. 2) Ustawa o ochronie danych osobowych  

z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1000) Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em 

poinformowana/-y o tym, że administratorem w/w danych osobowych jest szkoła, o przysługujących mi na 

podstawie powyższych przepisów uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych 

osobowych oraz o prawie do ich poprawiania i usunięcia. Oświadczam również, że podałam/-em moje dane 

osobowe dobrowolnie. 

 

 

……………………………………………………  

Podpis uczestnika projektu 
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Załącznik 2b 

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO 

 
 

 Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie. 

 Zapoznałam/em się z Regulaminem Uczestnictwa i Rekrutacji Projektu i zobowiązuję się do terminowego  

i rzetelnego wykonywania wszystkich zobowiązań wynikających z uczestnictwa w programie Erasmus Plus 

numer: 2019-1-AT01-KA229-051192_2 

…………………………………………………..                               ………………………………………….. 

Podpis uczestnika projektu                                                                          Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Zespół Szkół im. Władysława 

Szybińskiego w Cieszynie, na potrzeby realizacji projektu  Erasmus Plus numer: 2019-1-AT01-KA229-

051192_2 Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że administratorem w/w 

danych osobowych jest szkoła, o przysługujących mi (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (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 oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.), 

uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich 

poprawiania i usunięcia. Oświadczam również, że podałam/-em moje dane osobowe dobrowolnie.  

 

…………………………………………………..                             …………………………………………… 

Podpis uczestnika projektu                                                                            Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, przez Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie, 

wizerunku mojego dziecka w celu nieodpłatnego rozpowszechniania jego imienia i nazwiska, wizerunku 

(zdjęć), wywiadów i nagrań z jego osobą w celu podejmowania działań promocyjnych i edukacyjnych 

szkoły, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku placówki, w szczególności poprzez 

zamieszczanie informacji na jej stronie internetowej oraz na profilu szkoły na Facebooku w ramach 

projektu Erasmus Plus   numer: 2019-1-AT01-KA229-051192_2  . 

2. Zgoda, o której mowa w punkcie 1. nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie 

formy publikacji, w szczególności: na plakatach, ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-

telewizyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, reklamie w Internecie itp. Podstawa prawna 1) Art. 6 

ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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. 2) Ustawa o ochronie danych osobowych z 

dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1000) Jednocześnie oświadczam, że zostałam/-em 

poinformowana/-y o tym, że administratorem w/w danych osobowych jest szkoła, o przysługujących mi na 

podstawie powyższych przepisów uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych 

osobowych oraz o prawie do ich poprawiania i usunięcia. Oświadczam również, że podałam/-em moje dane 

osobowe dobrowolnie. 

 

 

                                                                       ………………………………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


