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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POWER pt.:
„KTO RATUJE JEDNO ŻYCIE, TEN RATUJE CAŁY ŚWIAT”

§1
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt.: „KTO RATUJE JEDNO
ŻYCIE, TEN RATUJE CAŁY ŚWIAT”, który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
§2
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest w okresie od 2021/06/27 -20 do 2021/12/26.
2. Projekt jest finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,.
3. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 R.
w Kaliszu Pomorskim.
4. W realizacji zadań projektu może wziąć udział 12 uczniów.
5. Udział w projekcie jest dobrowolny.
6. Projekt realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów.
7. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych jego uczestników podczas wyjazdu do
szkoły łotewskiej.
8. W ramach projektu przewiduje się tygodniowy wyjazd do szkoły łotewskiej położonej w miejscowości
Jaunpils.
9. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa
1) koszty podróży 2) ubezpieczenia, 3) wyżywienia 4) zakwaterowania. Wydatki własne pokrywają uczestnicy
wyjazdu.
§3
Zasady rekrutacji uczestników projektu (Grupy Projektowej)
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1.

Rekrutacja do projektu przebiegać będzie zgodnie z założeniami, z uwzględnieniem zasady równych szans,
w tym zasady równości płci. Proces rekrutacji niedyskryminujący ze względu na płeć, wiek, rasę,
niepełnosprawność czy status społeczny.
2. Rekrutacja prowadzona będzie od 1 września 2021r. do 6 września 2021 r. przez Zespół Projektowy.
2. W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą:
•
•
•

Wicedyrektor Zespołu Szkół – p. Katarzyna Witek
koordynator projektu – p. Anna Arcimowicz
realizator projektu – p. Renart Pietroń

Skład zespołu może zostać rozszerzony decyzją Dyrektora Szkoły o nauczyciela języka angielskiego,
pedagoga lub innego pracownika szkoły).
§ 4
Uczestnikami projektu mogą być wszyscy uczniowie Zespołu Szkół. Dopuszcza się możliwość dodatkowej
rekrutacji i przyjęcia nowych członków do Grupy Projektowej.
.Kryteria rekrutacji :
1.

co najmniej komunikatywna znajomość nauki języka angielskiego, potwierdzony przez:
a) wyniki testu z języka angielskiego (punkty 1-6),
b) rozmowę kwalifikacyjna (punkty 1-6),
c) ocenę z języka angielskiego (ostatnia ocena na świadectwie) (punkty 1-6)

2. motywacja ucznia do udziału w projekcie – wyrażona poprzez przedstawienie listu motywacyjnego (punkty
1-6),
3. wsparcie z tytułu trudnych warunków (na podstawie informacji wychowawcy i pedagoga szkolnego) punkty
(1-4),
3. Zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji i propozycja działań, których się
podejmie (1-6)
8. Proces rekrutacji obejmuje:
UCZNIOWIE:
- złożenie karty zgłoszeniowej ,
-złożenie listu motywacyjnego,
- napisanie testu językowego,
-udział w rozmowie kwalifikacyjnej,
KOMISJA REKRUTACYJNA:
- zebranie kart zgłoszeniowych,
- przeprowadzenie testu językowego,
- przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
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-ustalenie rankingu,
- sporządzenie protokołu rekrutacji,
- sporządzenie listy podstawowej i rezerwowej,
-podanie list do wiadomości, informacja o procedurze odwoławczej.

§5
Informacje dodatkowe:
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zaszczepione na Covcid-19,
Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria, wyrażają pisemną zgodę na
udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu .
– ZAŁĄCZNIK nr 1 do regulaminu (karta zgłoszeniowa). Uczeń składa kartę zgłoszeniową do projektu w
sekretariacie Zespołu Szkół do dnia 3 września 2021 do godziny 9.00. O terminach przeprowadzenia testu oraz
rozmowy kwalifikacyjnej uczniowie/uczennice zostaną poinformowani. Lista uczestników projektu wraz z listą
rezerwową zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 6 września 2021.
§6
Zadania uczestników projektu:
1. Wspólne z opiekunami omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu.
2. Udział w działaniach przygotowawczych przygotowujących do mobilności (zajęcia językowe , kulturowe
(taneczno-teatralne) , udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (łącznie w sumie 20 godzin). 3. Zgodne
zespołowe podejmowanie działań objętych projektem, a w szczególności aktywne uczestnictwo w wizycie
projektowej na Łotwie w październiku 2021R.. 4. Promowanie działań projektowych wśród społeczności
szkolnej i lokalnej. 5. Realizacja zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich publiczną
prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu. 6.Uczniowie mogą korzystać z
pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod
opieką nauczycieli koordynatorów. 7. Uczestnika projektu zobowiązuje się do wyrobienia bezpłatnej karty
EKUZ.
§7
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie:
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku
gdy:



Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Zespołu Projektowego.
Rezygnacja została podpisana także przez rodzica/opiekuna prawnego.

2. Skreślenie z listy uczestników projektu:
1. W razie niewywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań projektu, koordynator zastrzega sobie
prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu.
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2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco naruszających
postanowienia niniejszego regulaminu.
§8
Procedura odwoławcza
1.

Odwołanie od decyzji Zespołu Projektowego musi być złożona pisemnie do Dyrektora Zespołu Szkół w
terminie 2 dni od ogłoszenia rekrutacji. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

§9
Zasady uczestnictwa w mobilnościach:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uczeń/uczennica może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów
prawnych na wyjazd (w tym również zgodą na udzielenie pomocy medycznej). Wymagane jest
zaświadczenie o szczepieniu na Covid-19,
Posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
Przed wyjazdem zorganizowane będzie spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów/uczennic
wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za
granicą.
Uczeń/uczennica zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód osobisty.
Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i
kodeksu ruchu drogowego.
Każdy uczestnik /uczestniczka wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię
szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
Każdy uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe
oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników/uczestniczki pieniędzy oraz
zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.
. Uczestnicy/uczestniczki wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu na stronę szkoły
oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania. Uczniowie/uczennice wykonują
zadanie po polsku oraz w języku projektu (po angielsku). Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte
w regulaminie, będą rozstrzygane przez koordynatora projektu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
Zespół Szkół im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001R.w Kaliszu Pomorskim
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- rekrutacja do udziału w przedsięwzięciu pt.
„ Kto ratuje jedno życie, ten ratuje cały świat.”
A)

DANE OSOBOWE KANDYDTA (wypełnia uczeń)

Imię i nazwisko kandydata:

Data i miejsce urodzenia:

PESEL:

Adres zamieszkania:

Seria i nr dowodu osobistego:

Seria i nr paszportu:

Nr telefonu kandydata:

E-mail kandydata:

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego:

E-mail rodzica/opiekuna prawnego

B)

KRYTERIA

Klasa:
Kierunek kształcenia:
Ocena z języka angielskiego (ze świadectwa z
poprzedniej klasy ):
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Ocena z zachowania (ze świadectwa z poprzedniej
klasy):
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 RODO, że:
a)
Administratorem moich danych osobowych jest Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim z siedzibą przy ul.
wolności 20 , dla którego organem prowadzącym jest Powiat Drawski z siedzibą w Drawsku Pomorskim.
Zespół Szkół w Kaliszu Pomorskim zapewnia kontakt w sprawie ochrony danych za pośrednictwem adresu
poczty elektronicznej zspkaliszpom@wp.pl lub drogą pocztową pod adresem administratora danych
osobowych.
b) Moje dane osobowe zostaną przekazane do systemów IT Komisji Europejskiej oraz Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa w związku z realizacją
projektu „KTO RATUJE JEDNO ZYCIE, TEN RATUJE CAŁY ŚWIAT”, w ramach programu Ponadnarodowa
mobilność uczniów pt.” „KTO RATUJE JEDNO ZYCIE, TEN RATUJE CAŁY ŚWIAT” i będą przechowywane w
okresach przewidzianych w przepisach dotyczących realizacji ww. projektu.
c)
Przysługuje mi prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu realizacji tych praw należy się korzystać z
kontaktu, o którym mowa w pkt b).
d)
Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
e)
Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt c).
f)
Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w
indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.
Zgodnie z art. 7 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
zwanego dalej „RODO”, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół
Szkół w Kaliszu Pomorskim z siedzibą przy ul.Wolności 20 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Drawski
w Drawsku Pomorskim w celu umożliwienie mi uczestniczenia w ww. projekcie.
Ponadto wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku (materiały fotograficzne, nagrania audiowizualne) w celach promocji szkoły oraz ww. projektu, który może zostać utrwalony w związku z realizacją ww.
projektu.

……………………..

……………………..

Miejscowość, Data

Podpis ucznia

……………………..
Podpis rodzica/
opiekuna prawnego

……………………..
Podpis rodzica/
opiekuna prawnego

ZOBOWIĄZANIE DO PRZESTRZEGANIA REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W
PROJEKCIE
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Ja niżej podpisany (a) ___________________________________________1,uczeń /uczennica klasy ___
oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i zobowiązuję
się do jego przestrzegania.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna/podopiecznego w ww. projekcie 2.

………………………………………. (data, podpis kandydata)

………………………………………. (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

………………………………………. (data, podpis rodzica/opiekuna prawnego)

OPINIA WYCHOWAWCY, DYREKTORA SZKOŁY ORAZ PEDAGOGA SZKOLNEGO
Kandydat został oceniony pozytywnie i zasługuje na pozytywną opinię co do możliwości udziału w projekcie pt.
„Ponadnarodowa mobilność uczniów”.
TAK / NIE3

TAK / NIE4

TAK / NIE5

………………………..
Dyrektor Szkoły

………………………..
Wychowawca

………………………..
Szkolny Pedagog

Załączniki:
1.
Opinia kuratora, pomocy społecznej o braku przeciwwskazań do wyjazdu6

Imię i nazwisko Kandydatki/Kandydata
Nie dotyczy Kandydatek/Kandydatów pełnoletnich
3
Właściwe zakreślić
4
Właściwe zakreślić
5
Właściwe zakreślić
6
Dot. osób np. objętych opieką kuratora
1
2

