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ERASMUS + 
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Conflict to Cooperation 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: „Conflict to 
Cooperation, który jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach programu  - 
Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. 

I. INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Projekt realizowany jest w Gimnazjum nr 1 w Lublińcu w okresie od 2016-09-01 do 
2018-08-31. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach  
programu - Erasmus + Akcja  2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. 

3. Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich Gimnazjum nr 1 w 
Lublińcu.  

4. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 20 uczniów. 
5. W ramach realizacji przewiduje się 3 wyjazdy do szkół partnerskich w  Hiszpanii, 

Włoszech oraz Wielkiej Brytanii, a także wizytę partnerów zagranicznych w 

Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu. Jest to wizyta 

zamykająca projekt. 

6. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty 

zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, (ewentualnie koszty zakwaterowania w 

hotelu oraz wyżywienia - w przypadku braku możliwości goszczenia przez partnerów 

zagranicznych). Wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu. 

7. Ze względu na specyfikę projektu, jednorazowo może uczestniczyć w wyjazdach troje 

uczniów. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów szczególnie 

wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu (liczba ta może się 

zwiększyć, jeśli zgodę na to wyrazi Agencja Narodowa). 

8. Projekt realizowany jest w formie: zajęć pozalekcyjnych, zajęć szkolnych, warsztatów, 

wycieczek oraz indywidualnie przez uczniów. 

9. Główne cele projektu to: 

a) Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w oparciu o wartości – konfliktów 

społecznych, na tle religijnym, politycznych, etnicznym, ekonomicznych.  

b) Kształtowanie empatii, szacunku i umiejętności współpracy.  

c) Budzenie tolerancji wobec różnorodności kulturowej. 

d) Uczenie życia w społeczeństwie bez dyskryminacji i uprzedzeń.   
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e) Wymiana doświadczeń kulturowych w celu kształtowania tolerancyjnych postaw 

wśród młodych ludzi. 

f) Uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności 

komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu. 

g) Rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie wykorzystania nowoczesnych 

technologii.  

II. ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w październiku 2016 r. przez Zespół Rekrutacyjny w 
Gimnazjum nr 1 w Lublińcu.  

2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą: koordynatorzy projektu, Dyrektor szkoły 
oraz nauczyciel biorący udział w realizacji projektu.   

3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie 
internetowej szkoły.  

4. Proces rekrutacji obejmuje: 

1) Test sprawdzający znajomość języka angielskiego (maksymalnie można zdobyć 25 
pkt.) 

2) Rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim (10 pkt.).  
3) Sprawdzenie kompletności oraz poprawności wypełnienia dokumentów aplikacyjnych 

(formularza aplikacyjnego, zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia  
- załącznik 1 i 2). Niepoprawnie wypełnione dokumenty i niekompletne zostaną 
odrzucone.  

4) Wykonanie prezentacji multimedialnej na temat „Mój obrońca pokoju w XX lub XXI 
wieku”  -  8-10 slajdów (15 pkt.) 

5. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie  powinien złożyć 
do koordynatora p. Anety Wośko (ew. p. Ewy Prandzioch) ww. dokumenty 
aplikacyjne.  

6. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy 
głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w Gimnazjum 
nr 1 oraz na stronie internetowej szkoły.  

7. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku 
gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na 
przetwarzanie danych osobowych z listy Uczestników. 

8. Wyniki  rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne. 
9. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z opiekunami/rodzicami 

są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Zespołem Rekrutacyjnym. 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:  

 nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował, 
 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 
 otrzymania materiałów promocyjnych, 
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 otrzymania pakietu dla ucznia (słownik, zeszyt, długopis, pendrive – za 
potwierdzeniem odbioru).  

2. Uczestnik zobowiązuje się do:  

 uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności), 
 wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet 

poziomu zadowolenia, 
 do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 

osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich 
przedstawiciele ustawowi), 

 nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w 
projekcie.  

3. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy: 

a) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w 

realizacji projektu, podziału zadań w zespole;  

b) zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem; 

c) rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych 

w harmonogramie; 

d) współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu 

projektowego; 

e) przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu (zespół opracowuje go 

uwzględniając specyfikę projektu);  

f) publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z 

opiekunem projektu. 

g)  Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją 

projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.  

 

IV. KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZNIÓW DO MOBILNOŚĆI NA SPOTKANIA Z 

PARTNERAMI  W RAMACH PROJEKTU 

1. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu. 

a. Co najmniej dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce, wysoka frekwencja. 

b.  Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego.  

c. Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy podczas wizyty w Polsce. 

d. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie 

pobytu za granicą, np. komunikatywność, otwartość i poszanowanie innych partnerów, 

reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania. 

e. Obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu. 

f. Aktywny udział w pracach projektowych. 

g. Przestrzeganie terminu realizacji zadań. 

i. Umiejętność stosowania TIK. 

j. Prowadzenie dziennika projektu. 
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k. Dodatkowy atut: uzdolnienia np.  artystyczne, oratorskie, organizacyjne. 

2. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje Zespół Rekrutacyjny, składający się co najmniej z 3 

osób: z przedstawiciela Dyrekcji szkoły oraz dwóch nauczycieli, zaangażowanych w 

wykonanie danego projektu. 

3. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników mogących wziąć 

udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa. 

4. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według 

określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów 

biorących udział w projekcie. 

5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie 

wybrany uczeń z listy rezerwowej. 

6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez 

uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie 

lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia. 

7. W razie nie przyjęcia gościa z zagranicy rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest 

ponieść koszty związane z pobytem tego gościa (zakwaterowanie, wyżywienie, komunikacja, 

wycieczki itp.) lub wskazanie opiekuna i zakwaterowania zastępczego.  

8. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i 

koordynatora projektu. 

9. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub 

od nich niezależnych. 

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI) 

1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe, jest zobowiązany do dostarczenia kompletu 

dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna w formie elektronicznej, dane do 

kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w 

terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z 

regulaminem uczestnictwa w wyjeździe. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie 

pomocy medycznej i posiadanie karty EKUZ. 

2. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; 

wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, 

obuwia, itp. 

3. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń 

koordynatora projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego. 

4. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom: 

a. Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy. 

b. Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci. 

5. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia. 

6. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu 

drogowego, itp. 
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7. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre 

imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną 

kulturę, religię czy przekonania. 

8. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w 

projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary 

przewidziane w statucie szkoły. 

9. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą 

rodzice/opiekunowie prawni. 

10. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do 

momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.  

VI. 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 Dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po 
zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób 
niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego); 

 Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów 
osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny 
powodującej konieczność rezygnacji (tzw. siła wyższa). Rezygnacja musi być na 
piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji  (np. 
zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być 
podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia 
z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych 
i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji. 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany 

postanowień powyższego regulaminu. 

2.W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji 

złożonej z Dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji 

projektu. 

3.Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej 

szkoły.  
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Załącznik 1 

ERASMUS+ 2016/2017: 
Formularz aplikacyjny dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Lublińcu 
 

1.  Nazwisko i imię/imiona  
2. Klasa  
3. Data i miejsce urodzenia  
4. Adres zamieszkania ucznia:  e-mail: 

pocztowy: 

5.  Adres zameldowania ucznia:   

6. Telefon kontaktowy stacjonarny: 
komórka: 

7. Numer PESEL  
8. Imię i nazwisko matki/opiekuna 

prawnego, telefon kontaktowy 
 

9.. Imię i nazwisko ojca/opiekuna 
prawnego, telefon kontaktowy 

 

10. Znajomość języków obcych/ 
poziom/ certyfikaty 
 

 

11. Dodatkowe 
umiejętności/uzdolnienia/możliwo
ści: 

 

12.  Dodatkowe istotne informacje, np. 
doświadczenie w realizacji 
projektów 

 
                               

 
 

 
 
 
 
 
 
Miejscowość……………………….             Data…………….                    
 
Podpisy rodziców: …………………………………………………………………………… 
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Załącznik 2  

OŚWIADCZENIE 

rodziców w sprawie zgody na udział dziecka w projekcie Programu ERASMUS 
PLUS, projekt: „Conflict to Cooperation " NR 2016-1-UK01-KA219-024323_3              

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 
………………………………...……………………………………………………….. ur. ……………………    
w ………………………………….  w projekcie:„Conflict to Cooperation” realizowanego 
przez Gimnazjum nr 1 w Lublińcu w ramach Programu Erasmus Plus/ 
Partnerstwa Strategiczne Szkół Akcja KA2 w terminie WRZESIEŃ 2016- SIERPIEŃ 
2018.   

Akceptuję postanowienia Regulaminu udziału uczniów w projekcie 
„Conflict to Cooperation” program ErasmusPlus/ Partnerstwa Strategiczne 
Szkół Akcja KA2. 

 
 

..................................................................................................................... 
Data i podpis matki, data i podpis ojca 

 
 
 

Rozumiem, że zdjęcia, filmy oraz nagrania wideo dotyczące uczniów 
biorących udział w projekcie mogą być wykorzystywane przez szkoły 
partnerskie i/lub ich Narodowe Agencje w materiałach promocyjnych. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*) na wykorzystywanie, 
publikowanie i/lub powielanie fragmentów wywiadów i listów, obrazów 
oraz nagrań dźwiękowych mojego dziecka 
……………………………………………………..…. przez szkołę macierzystą, szkoły 
partnerskie i ich Narodowe Agencje podczas jego udziału w projekcie. 
 
*) Niepotrzebne skreślić 

 
............................................................................................................ 

Data i podpis matki, data i podpis ojca 
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Załącznik 3 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY                                                                                  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

W związku z przystąpieniem do Projektu: „Conflict to Cooperation " NR 2016-1-UK01-

KA219-024323_3w ramach Programu ERASMUS PLUS, finansowanego ze środków Komisji 

Europejskiej,  wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………… ur. ………………………………. w …………………………………………….. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem gromadzonych danych osobowych jest Gimnazjum nr 1 w Lublińcu; 

2) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, obsługi 
i promocji Projektu; 

3) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak 
również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w 
ramach Programu ERASMUS PLUS 

4) odmowa udostępnienia danych osobowych jest równoznaczna z brakiem możliwości 
uczestnictwa w Projekcie; 

5) mam prawo dostępu do treści  przekazanych danych i ich poprawiania. 

 

 

_______________________________ 

     DATA I PODPISY RODZICÓW 

 

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z Ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r., z póz. zm.  (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883). 

 

 


