Regulamin rekrutacji do mobilności
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Projekt „Szczęśliwe i zdrowe dzieci – uczymy i bawimy się razem”
01.06.2022 – 30.11.2022
Projekt pod nazwą Szczęśliwe i zdrowe dzieci – uczymy i bawimy się razem”
realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu
„Ponadnarodowa mobilność uczniów“, którego beneficjentem jest Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji.
Czas trwania projektu obejmuje okres 6 miesięcy:
od 01.06.2022 r. do 30.11.2022r.

I Postanownienia ogólne
1. Głównym celem projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów“, który jest
zarządzany Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jest wzmocnienie
przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in.: nauka języków obcych,
rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji
niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego
obywatelstwa europejskiego.
2. Głównym celem projektu „Szczęśliwe i zdrowe dzieci – uczymy i bawimy
się razem” jest promowanie zdrowego stylu życia oraz międzynarodowej
współpracy szkół. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli okazję
pogłębić wiedzę na temat zdrowego stylu życia poprzez wspólną naukę i
zabawę ze swoimi rówieśnikami z Portugalii; w szczególności o odpowiednim
odżywianiu się, wpływie stresu i używek na życie człowieka i aktualnej
piramidzie żywieniowej, z naciskiem na dietę śródziemnomorską. Udział w

projekcie jest także szansą na wzmocnienie współpracy europejskiej oraz
wymianę doświadczeń pomiędzy instytucjami partnerskimi.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie
„Szczęśliwe i zdrowe dzieci – uczymy i bawimy się razem”
3. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Budżet projektu jest
finansowany ze środków programu POWER (Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój).
4. W ramach
zaplanowano:

wsparcia

organizacyjnego

i

logistycznego

projektu

- cykl minimum 20 godzin zegarowych przygotowania do mobliności
- zapewnienie transportu uczestnikom mobilności,
- zapewnienie zakwaterowania i ubezpieczenia.
Zajęcia przygotowawcze dla uczestników odbywać się będą w siedzibie
Prywatnej Lingwistycznej Szkoły Podstawowej w Częstochowie i prowadzone
będą przez kadrę szkolną o odpowiednich kompetencjach, wyznaczoną przez
dyrekcję szkoły.
5. Przygotowaniem organizacyjnym uczestników do wyjazdu zajmie się
koordynator projektu wraz z członkami zespołu projektowego. Ich zadaniem
będzie: przekazanie informacji o programie POWER oraz o projekcie
przekazanie informacji na temat miejsca i szczegółów spotkania
uczniowskiego, a także zakwaterowania i infrastruktury; wsparcie
uczestników przed wyjazdem, omówienie wymogów linii lotniczych,
bezpieczeństwa na lotnisku i w trakcie podróży.

II Warunki rekrutacji do udziału w projekcie

1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie:
Uczniowie klas 6-8 Prywatnej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie

2. Podczas rekrutacji można uzyskać następującą punktację:
1. film/prezentacja – max 6p.

2. test językowy– max.10 p.
3. średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego
- do 2,0 – 4 p.
- 2,1 - 2,5 – 5p.
- 2,6 – 3,0 – 6p.
- 3,1 – 3,5 – 7p.
- 3,6 – 4,0 – 8p.
- 4,1 – 4,5 – 9p.
- 4,6 - 5,0 – 10p.
- 5,1 – 5,5 – 11p.
- 5,6 – 6,0 – 12 p.
4. zachowanie z poprzedniego roku szkolnego
- zachowanie poprawne i poniżej – 4 p.
- dobre – 8p.
- bardzo dobre – 10 p.
- wzorowe – 12 p.
5. aktywność dodatkowa na rzecz szkoły – max 6p.
6. mniejsze szanse – max 6p.
3. Warunkiem uczestnictwa w mobilności/wyjeździe zagranicznym będzie:
- podpisanie porozumienia Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności
ponadnarodowej (wyjeździe zagranicznym). Dokument zobowiązuje
uczniów do aktywnego uczestnictwa na każdym etapie projektu, określa
przysługujące im korzyści w ramach projektu oraz ich obowiązki,
- obowiązkowy udział w zajęciach przygotowawczych przed wyjazdem do
szkoły partnerskiej w wymiarze minimum 20 godzin zegarowych,
- udział w działaniach ewaluacyjnych: wypełnienie ankiet badających poziom
kompetencji, ankiet oceniających wymianę, indywidualne refleksje czy
raporty, o które zostaną poproszeni uczniowie.
- udział i realizacja działań podczas 7-dniowej (2 dni na podróż , 5 dni na
pobyt w szkole) mobilności/wyjeździe zagranicznym odbywającej się w
szkole partnerskiej Agrupamento de Escolas Joao de Deus /Faro/Portugaliia
w terminie 6-12.11.2022.

Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od realizatora
4. Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym
zasady równości płci.
2. Kandydaci oraz Rodzice/Opiekunowie prawni zapoznają się z
całością tekstu niniejszego regulaminu.
3.Należy wypełnić zgodę na udział ucznia w rekrutacji oraz kartę
zgłoszenia
ucznia
do
działań
w
ramach
mobilności
ponadnarodowej/wyjazdu zagranicznego.
4. Projekt zakłada rekrutację 12 uczestników.
5. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
6. Rekrutacja odbywa się w terminie 30.05.22 – 07.06.22.
7. Rodzice/Opiekunowie prawni
Ucznia/Uczennicy w rekrutacji.

podpisują

zgodę

na

udział

8. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem
formalnym.
9. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę
złożenia wszystkich wymaganych dokumentów poprawnych formalnie.
10. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w sposób ciągły w
terminie wskazanym w punkcie 5 przez członków zespołu
projektowego: Małgorzatę Kluzę, Sonię Wojtysek oraz Magdalenę
Kopek.
11. Wyboru uczestników Projektu, na podstawie analizy dokumentów
zgłoszeniowych dokonuje Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą
dyrektorzy placówki oraz zespół projektowy.
11. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 14.06.2022r.
12. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób rezerwowych. Osoby
znajdujące się na miejscach 1-5 listy rezerwowej są zobowiązane do
udziału w 20-godzinnym przygotowaniu do mobilności.
13. Akceptacja listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
należy do dyrektora szkoły.

14. Dokumenty/materiały złożone przez kandydatów nie podlegają
zwrotowi.

III Warunki rezygnacji w projekcie
1.Zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie
w terminie do 3 dni przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć
przygotowawczych, składając pisemne oświadczenie do koordynatora
projektu.
2. W przypadku rezygnacji uczestnika, komisja rekrutacyjna kwalifikuje
do udziału w Projekcie osobę z listy rezerwowej.
3. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się
dodatkową rekrutację.
IV Postanowienia końcowe
1. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w
niniejszym regulaminie w przypadku gdy będzie to konieczne z uwagi
na zmianę „Zasad realizacji projektu”, a także w przypadku pisemnego
zlecenia wprowadzenie określonych zmian ze strony organów
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji
Projektu.

