
REGULAMIN NABORU UCZNIÓW 

Szkoły Podstawowej w Mysiadle 

do udziału w partnerskim projekcie Erasmus + 

"Find your balance" 

1. Informowanie o prowadzonej rekrutacji. 

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym 
uczniom zamieszczona zostanie informacja o prowadzonej rekrutacji oraz regulamin rekrutacji na 
tablicy ogłoszeń na terenie szkoły. 

2. Założona liczba uczestników. 

Uczestnikiem projektu Erasmus + może zostać każdy uczeń klas 5 i 6 Szkoły Podstawowej w 
Mysiadle spełniający kryteria  opisane w niniejszym regulaminie. Do udziału w wyjazdach 
zagranicznych i goszczenia uczniów przyjeżdżających do Polski zostanie zakwalifikowanych 18 
uczniów (po 6 do każdego z krajów partnerskich tj. Macedonii, Estonii, Niemiec). Zgodnie z 
zapisami projektu, do udziału w działaniach lokalnych (konkursy wewnątrzszkolne, prace 
projektowe na terenie szkoły, itp.) może zostać zakwalifikowana większa liczba osób, w zależności 
od ilości chętnych. Ze względu na długość trwania projektu (2 lata) oraz wiek uczniów z krajów 
partnerskich biorących udział w projekcie, w wyjazdach mogą brać udział przede wszystkim 
uczniowie obecnych  klas 5 i 6 , którzy tym samym mogą aktywnie uczestniczyć w projekcie przez 
cały czas jego trwania oraz mają większą możliwość znalezienia wspólnego języka z uczniami z 
krajów partnerskich projektu. Uczniowie klas 5 i 6  nie będą również obciążeni przygotowaniami do 
egzaminu ośmioklasisty przypadającego w ostatnim roku trwania projektu, w którym to również 
szkoła w Polsce będzie gościć uczniów z krajów partnerskich projektu. 

3. Sposób rekrutacji uczestników projektu do wyjazdów zagranicznych. 

Rodzice uczniów, wyrażających chęć udziału w wyjazdach w ramach projektu wypełniają załącznik 
dotyczący zgody na przetwarzanie danych. 

Odpowiedzialność za nabór uczestników powierza się komisji, w skład której wchodzą:  

• Dyrektor - mgr Monika Rutkowska; 

• koordynator projektu - mgr Karolina Kasperska; 

• nauczyciel współpracujący w projekcie – mgr Agata Cieniek; 

• wychowawcy klas, których uczniowie zgłaszają się do projektu. 

Szansę na wyjazd ma każdy uczeń klas 5 i 6 Szkoły Podstawowej w Mysiadle, który spełnia poniższe 
kryteria: 

OBOWIĄZKOWO uczeń: 

• ma przynajmniej ocenę dobrą z języka angielskiego, będącego językiem projektu; 
• angażuje się w realizację projektu biorąc udział w działaniach na poziomie szkoły 
(przygotowywanie materiałów, prezentacji, filmów, dokumentacja realizacji projektu, itp.); 



• będzie miał wysoką frekwencję na zajęciach lekcyjnych i związanych z realizowanym 
projektem na każdym jego etapie; 
• ma dobre/bardzo dobre/wzorowe zachowanie, jest komunikatywny, umie radzić sobie w 
różnych sytuacjach oraz posiada umiejętność współpracy w grupie; 
• posiada:  

1. kartę kandydata na uczestnika wyjazdu zagranicznego wraz z pisemną zgodą 
rodziców na udział w wyjazdach do krajów partnerskich i przetwarzanie 
danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu; 

2. deklarację rodziców o przyjęciu gości z zagranicy; 
3. ważny paszport. 

DODATKOWO uczeń: 

• godnie wypełnia obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i 
międzynarodowym; 
• będzie rozpowszechniał rezultaty projektu w środowisku szkolnym, lokalnym i 
międzynarodowym; 
• prezentuje właściwą postawę uczniowską promując godnie szkołę w Polsce i za granicą 

Z uczestnictwa w projekcie uczeń może zostać wykluczony w trakcie trwania projektu, jeśli nie 
wywiązuje się z powierzonych mu zadań.  
 
 W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:  

• Dyrektor - mgr Monika Rutkowska; 

• koordynator projektu - mgr Karolina Kasperska; 

• nauczyciel współpracujący w projekcie – mgr Agata Cieniek; 

• wychowawcy klas, których uczniowie zgłaszają się do projektu. 

 
Decyzje Komisji zapadają na podstawie liczby punktów uzyskanej przez kandydatów. Przy tej samej 
liczbie punktów werdykt zapada większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga 
dyrektor. W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów przez wielu uczniów zespół 
rekrutacyjny wybierze uczniów poprzez losowanie. 

 
4. Rezygnacja uczestnika z udziału w wyjeździe. 

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów, uczestnik pokrywa koszty związane ze 
zmianą rezerwacji biletu. 
W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów zakwalifikowanych przez Komisję na wyjazd 
zagraniczny, prawo wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej według kolejności.  

5. Zakres dofinansowania.  

W ramach uzyskanych środków finansowych z Funduszu Unii Europejskiej na realizację projektu 
szkoła zapewnia uczniom biorącym udział w zagranicznym wyjeździe do szkoły partnerskiej: 
przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie u rodzin goszczących (jeśli szkoła goszcząca wyda pisemne 



oświadczenie o niemożności zakwaterowania uczniów w rodzinach goszczących - zakwaterowanie 
w hotelu+ wyżywienie) oraz ubezpieczenie.  

6. Działania podczas wyjazdów.  

Na wyjeździe uczniowie prezentują wyniki dotychczasowej pracy, a także pracują nad projektem 
wspólnie z uczniami z krajów partnerskich. 

7. Postanowienia końcowe.  

Ostateczną decyzję kwalifikowania ucznia do wyjazdu do szkoły partnerskiej w ramach 
realizowanego projektu podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mysiadle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


