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 Regulamin projektu 

w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121-SCH) oraz regulamin rekrutacji  

dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu 

nr projektu: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000043709 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu, działający we 

współpracy ze szkołami w Hiszpanii (Gran Canaria) i Grecji (Larisa). 

2. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Erasmus+ w ramach 

AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej. 

3. Projekt jest realizowany w terminie 01.06.2022 r. do 31.08.2023r. z możliwością przedłużenia 

do 24 miesięcy. 

4. Tematyka projektu obejmuje edukację prozdrowotną, sport i ekologię (w tym aktywne 

wychodzenie uczniów i nauczycieli z psychofizycznej izolacji spowodowanej pandemią covid-19). 

5. Wśród celów szczegółowych należy wyróżnić: 

− wzrost znajomości języków obcych, głównie języka angielskiego, jako języka komunikacji 

w projekcie, 

− podniesienie motywacji uczniów do podnoszenia kompetencji językowych, 

− zwiększenie kompetencji interpersonalnych uczniów oraz ich rozwój osobisty, 

− zwiększenie świadomości proekologicznej i prozdrowotnej, 

− wzrost aktywności fizycznej, 

− zwiększenie wiedzy na temat kultury i tradycji Hiszpanii i Grecji oraz wykształcenie wśród 

uczestników tolerancji i otwartości międzykulturowej. 

6. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów klas pierwszych, chętnych do rozwijania swoich 

kompetencji językowych oraz gotowych do podejmowania działań projektowych. 

7. Projekt realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych, lekcyjnych oraz indywidualnie przez 

uczniów. Jest to uzależnione od rodzaju zadania. 

8. W ramach projektu przewiduje się działania przygotowujące do przyjęcia dwóch grup uczniów – 

jednej z Hiszpanii i jednej Grecji, wraz z ich opiekunami (maj 2023 r.) oraz 1-tygodniowe (5 dni 

roboczych + 2 dni na podróż) mobilności (wyjazdy) uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu wraz 

z opiekunami do Grecji (wrzesień 2023 r.) oraz Hiszpanii (marzec 2024 r.). 
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§ 2 

Grupa docelowa 

Do projektu zostanie zakwalifikowanych, w drodze rekrutacji, 20 uczniów spośród wszystkich uczniów 

klas pierwszych: 

-technik informatyk (TI)  

-technik organizacji turystyki (TOT)  

-technik reklamy (TR)  

-technik ekonomista (TE) 

-technik handlowiec (TH) 

-technik programista (TP)  

Zakwalifikowani uczniowie zostaną podzieleni na dwie 10-osobowe grupy i odbędą 1-tygodniowe 

mobilności grupowe do Grecji i Gran Canaria w terminach ustalonych ze szkołami partnerskimi.  

 

§ 3 

Postanowienia ogólne 

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom, 

podjęte zostaną następujące działania: 

1. Zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji na wyjazdy zagraniczne (mobilności) 

oraz regulaminu rekrutacji do projektu na stronie internetowej szkoły w zakładce 

Erasmus+. 

2. Przekazanie uczniom i rodzicom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu 

rekrutacji do projektu przez wychowawców klas. 

3. W każdej z dwóch grup mobilności uczniowskich może uczestniczyć po 10 uczniów. 

Udział w wyjeździe finansowany będzie z przyznanych środków na realizację projektu. 

4. Pierwszy etap rekrutacji do projektu rozpocznie się 14.09.2022 r. i potrwa do 22.09.2022 

roku. Drugi etap – rozmowa w języku angielskim – będzie miał miejsce w terminie: 26.09 

– 30.09.2022. O miejscu i konkretnym terminie rozmowy uczestnik zostanie 

poinformowany poprzez dziennik elektroniczny. Poinformowanie zakwalifikowanych 

uczestników o ostatecznych wynikach rekrutacji nastąpi poprzez dziennik elektroniczny 

w dn. 3.10.2022 r. 
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5. Za rekrutację uczniów do projektu odpowiedzialny jest zespół rekrutacyjny składający 

się z Dyrektora, koordynatora projektu oraz min. 1 nauczyciela. 

6. Prace zespołu rekrutacyjnego udokumentowane są protokołem i kończą się 

sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników projektu. Zespół sporządza listę uczniów 

zakwalifikowanych do wyjazdu oraz listę rezerwową. 

7. Nie przewiduje się proporcjonalnego podziału liczby uczestników na poszczególne klasy. 

8. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zagranicznych mobilnościach mogą wziąć w nich 

udział wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

9. Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z tego wyjazdu 

w momencie, kiedy poniesione już zostały koszty projektowe, rodzic/opiekun prawny 

ucznia zobowiązuje się do poniesienia wszystkich kosztów wynikających z rezygnacji (np. 

zmiana nazwiska na bilecie lotniczym). 

10. Uczniowie biorący udział w wyjazdach zagranicznych są zobowiązani w terminie 

wyznaczonym przez koordynatora dostarczyć wymagane dokumenty: zgoda 

rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie, dowód i paszport (aktualne) oraz 

pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wyjazdu i inne, wynikające 

z potrzeb realizacji projektu. 

11. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są zachowywać się kulturalnie, przestrzegać zasad 

uczestnictwa ucznia w mobilności zagranicznej (wyjeździe zagranicznym) i działaniach 

realizowanych w ramach projektu, postanowień Statutu Szkoły, praw obowiązujących na 

terytorium krajów goszczących, a także dbać o dobre imię Szkoły oraz nie naruszać 

godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania. 

12. W przypadku niepodporządkowania się postanowieniom regulaminu rekrutacji oraz 

łamaniu zasad uczestnictwa w mobilności nastąpi wykluczenie ucznia z dalszego udziału 

w projekcie oraz zastosowanie kar przewidzianych w Statucie Szkoły. 

13. W przypadku wyrządzenia szkody materialnej przez uczestnika wyjazdu 

odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni ucznia. 

14. Językiem projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji - język angielski.  

15. Udział w projekcie jest bezpłatny i odbywa się z uwzględnieniem równych szans. 

16. Ewentualne kieszonkowe na pokrycie wydatków innych, niż te określone w projekcie (tj. 

wydatki dotyczące własnych potrzeb), zapewniają rodzice/opiekunowie uczestnika 

projektu. 
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§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Przy rekrutacji do projektu będą uwzględnione następujące kryteria: 

1) wysokość średniej ocen otrzymanej na zakończenie ósmej klasy, wg następujących kryteriów: 

średnia ocen powyżej: 5,0    3 pkt. 

średnia ocen równa: 4,75-5,0   2 pkt. 

średnia ocen:   4,0 – 4,74   1 pkt. 

średnia ocen poniżej       4,0   O pkt. 

2) co najmniej ocena dobra z zachowania otrzymana na koniec ósmej klasy, wg następujących 

kryteriów: 

zachowanie wzorowe:     3 pkt. 

zachowanie bardzo dobre:   2 pkt. 

zachowanie dobre    1 pkt. 

zachowanie poprawne, nieodpowiednie 0 pkt. 

3) ocena z języka angielskiego otrzymana na koniec ósmej klasy, wg następujących kryteriów: 

celujący        3 pkt. 

bardzo dobry       2 pkt. 

dobry         1 pkt. 

dostateczny, dopuszczający    0 pkt. 

WAŻNE! Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia klasy 

ósmej. 

4) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. 

Kryterium językowe zostanie zweryfikowane na podstawie rozmowy z koordynatorem projektu w celu 

potwierdzenia komunikatywnej znajomości języka, za którą maksymalnie można otrzymać 0-3 pkt. O 

terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani przez dziennik elektroniczny w stosownym 

terminie, który nastąpi po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji. Osoby bez komunikatywnej 

znajomości języka angielskiego nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie. W przypadku 

kandydatów z taką samą ilością punktów, przeprowadzony zostanie dodatkowy test leksykalno-

gramatyczny z języka angielskiego.  

2. Ostateczna rekrutacja odbędzie się według listy rankingowej. Do udziału w projekcie mobilności 

zagranicznych zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów.  
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3. W przypadku zbyt dużej liczby uczniów chętnych do udziału w projekcie i spełniających wszystkie 

wymagane kryteria rekrutacji, zostanie utworzona lista rezerwowa.  

4. W przypadku niewystarczającej ilości chętnych do udziału w projekcie, zostanie przeprowadzona 

rekrutacja uzupełniająca wśród uczniów klas II.  

5. Komisja rekrutacyjna może skreślić ucznia z listy w przypadku: 

a) braku uczestnictwa w zajęciach projektowych (przygotowanie przed mobilnościami, warsztaty)- 

wymagana frekwencja - 90%; 

b) braku realizacji powierzonych zadań – dopuszczalny brak dwóch zadań; 

c) nieterminowej realizacji powierzonych zadań – dopuszczalne dwa spóźnienia; 

d) łamania postanowień regulaminu rekrutacji; 

e) na prośbę rodziców/opiekunów ucznia. 

6) W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia zakwalifikowanego do projektu zaproszony 

zostanie pierwszy na liście rezerwowej uczeń. Niemożność wyłonienia uczestników wyjazdu z listy 

rezerwowej (np. z powodu takiej samej liczby punktów otrzymanej w trakcie rekrutacji) spowoduje 

konieczność przeprowadzenia losowania. 

7) Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez koordynatora projektu 

w porozumieniu z Dyrektorem szkoły. 

 
 

§ 5 

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym 

Kandydaci na uczestników projektu muszą dostarczyć do koordynatora projektu następujące 

dokumenty: 

1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik 1 do regulaminu rekrutacji), podpisany przez 

kandydata i rodzica/ opiekuna prawnego; 

2. Wypełniony i podpisany przez wychowawcę klasy Załącznik 2 do regulaminu rekrutacji. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia rekrutacji. 
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2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 

zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. 

3. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, 

a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie zespół projektowy złożony z Dyrektora 

szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela. 

4. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zmiany terminów ze względu na liczbę 

kandydatów i konieczność wydłużenia czasu trwania rozmów kwalifikacyjnych lub ze względu na 

przypadki losowe. 

5. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej 

szkoły w zakładce Erasmus+. 
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Załącznik 1 do regulaminu rekrutacji 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 

do projektu w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121-SCH) oraz 

regulamin rekrutacji dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Olkuszu 

nr projektu: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000043709 

I. DANE OSOBOWE UCZNIA 

1. Imię  

2. Nazwisko  

3. Adres zamieszkania 
ul. …………………………………………………… nr domu ………….. lokalu …………. 

kod pocztowy  _ _ -_ _ _     miejscowość …………………………………………… 

4. Miejsce i data urodzenia  

5. PESEL _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

6. Obywatelstwo  

7. seria i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość 
(w przypadku zakwalifikowania się do 
projektu należy uzyskać oba dokumenty 
i uzupełnić brakujące dane) 

dowód osobisty: ……………………………………………………………. 
 
paszport: ………………………………………………………………………. 

8. Nr telefonu  

9. Adres e-mail 
(aktualny i aktywny) 

 

  

II. DANE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA 

1. Oświadczam, iż jestem uczniem Zespołu Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu i w roku 
szkolnym 2022/2023: 

uczęszczam do klasy (podać która klasa, np. 1aE, 1bHT, 1cI, 1dP, 1eRP): ………………… 

2. Kierunek kształcenia (zaznaczyć odpowiedni):  

  technik informatyk 

  technik organizacji turystyki

  technik reklamy 

 
  technik ekonomista

 
  technik handlowiec

   technik programista
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Ja niżej podpisany/a oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Nr 3 im. 

Antoniego Kocjana w Olkuszu oraz udostępnianie mojego wizerunku w celu realizacji projektu Erasmus+ 

zgodnie z rozporządzenie 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) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

2. Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji do projektu w ramach programu Erasmus+ w roku 

szkolnym 2022/23. 

3. Jestem świadomy/ma, że zgłoszenie chęci udziału w projekcie nie jest równoznaczne  

z zakwalifikowaniem do udziału w nim.  

4. Mam świadomość odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy. 

 

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu (pok.31). 

 

……………………………………………………..                                                                                                      ………………………………………………………….. 
       miejscowość i data                                                                                               czytelny podpis kandydata do udziału  
                                                                                                                                                                            w projekcie (ucznia) 
 
 

W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, wymagany jest podpis opiekuna prawnego: 

 

 

………………………………………………………       

      podpis opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9   
 

Załącznik 2 do regulaminu rekrutacji 

 

INFORMACJE  OD WYCHOWAWCY UCZNIA  ……………………………………………………………  

                                                                                                 (imię i nazwisko ucznia) 

(wypełnia i podpisuje aktualny Wychowawca, na podstawie świadectwa ukończenia klasy 

ósmej, otrzymanego w roku szkolnym 2021/22)*  
 

Potwierdzam, iż kandydat/ka do udziału w projekcie Erasmus+ jest uczniem Zespołu Szkół 

Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu i w roku szkolnym 2022/23 uczęszcza do klasy 

……………….. o profilu ……………………………………………………… . 

Oświadczam, iż: 

 
 

1) średnia ocen kandydata/ki na koniec roku szkolnego 2021/2022 

(klasa ósma szkoły podstawowej) wyniosła: 

 

.……………. 

 

2) kandydat/ka uzyskał/a następującą ocenę z zachowania na 

koniec roku szkolnego 2021/2022: ……………... 

 

3) kandydat/ka uzyskał/a następującą ocenę z języka angielskiego 

na koniec roku szkolnego 2021/2022: .……………. 

 

* Do dokumentów rekrutacyjnych kondydat/ka dołącza kserokopię świadectwa ukończenia klasy ósmej. 

 

 

 

 

…………………………………………………….                                                                                           ………………………………………………………….. 
              miejscowość i data        podpis Wychowawcy 

 
 


