Zespół Szkół Pijarskich
im. św. Mikołaja w Elblągu
ul. Saperów 20
82-300 Elbląg

REGULAMIN
naboru uczestników do projektu
KA229 Partnerstwo Strategiczne Wymiana Dobrych Praktyk - Współpraca Szkół
w ramach programu Erasmus+
realizowanego przez
Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu

Metryka:
Tytuł projektu: Transformation through Science
Główny cel: wymiana dobrych praktyk ze szkołami partnerskimi z Węgier i Hiszpanii
Data realizacji: 01-09-2019 do 31-08-2021
Język projektu: angielski

§1
Przepisy ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie
Transformation through science, który jest finansowany przez Unię Europejską w
ramach programu Erasmus+ akcja KA229 Partnerstwo Strategiczne Szkół i Wymiana
Dobrych Praktyk.
2. Głównym celem projektu w odniesieniu do uczniów jest ich rozwój w zakresie
umiejętności
językowych
oraz współpracy w międzynarodowych grupach
rówieśniczych w przedmiotach przyrodniczych, eksperymentach laboratoryjnych i
robotyce, podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych
uczniów, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości i przedsiębiorczości, w
oparciu o pogłębioną świadomość dziedzictwa kulturowego Zjednoczonej Europy.
3. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:
a) grupę docelową,
b) kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,
c) wymagane dokumenty,
d) prawa i obowiązki uczestników,
e) zasady rezygnacji z projektu.
4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do
kompetencji szkoły i będą prowadzone przez koordynatora projektu.
5. Miejsce realizacji projektu znajduje się w Zespole Szkół Pijarskich w Elblągu, ul.
Saperów 20.
6. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej szkoły:
www.pijarzy.elblag.pl/, dzienniku elektronicznym LIBRUS oraz na tablicach
informacyjnych w przestrzeni publicznej szkoły, także podawane ustnie przez
nauczycieli zaangażowanych w działania projektowe.
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§2
Grupa docelowa
1. Grupę docelową stanowi 2O uczniów ZSP w Elblągu spośród uczniów klas 1 LO w
roku szkolnym 2019/20 oraz 8 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, matematyki
i języka angielskiego.
§3
Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji
1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala Zespół Szkól Pijarskich w Elblągu.
2. Rekrutacja trwa ok 2 tygodnie i rozpoczyna się w miesiącu wrześniu 2019 r. Data
rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostanie podana w
ogłoszeniu rekrutacyjnym.
3. Rekrutację przeprowadza komisja 3-osobowa w składzie: koordynator projektu i inni
pracownicy szkoły.
4. Szkoła ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia w przestrzeni publicznej
szkoły i na stronie e dziennika LIBRUS .
5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
6. Formularze zgłoszeniowe uczniów niepełnoletnich dodatkowo musi podpisać rodzic
lub opiekun prawny.
7. Podczas procesu rekrutacji uczniowie będą wybrani na podstawie oceny ich chęci i
motywacji do udziału w projekcie, a w szczególności na ich ocenę złoży się suma
punktów za:
1) List w języku angielskim przedstawiający ucznia i jego motywację do udziału w
projekcie (10 pkt.)
2) Gotowość do zakwaterowania gościa w rodzinie. (10 pkt.)
3) Stosunek do obowiązku szkolnego i zachowanie na podstawie opinii Rady
Pedagogicznej lub świadectwa szkolnego z ostatniego roku szkolnego. (10pkt.)
8. Uczniowie z największą ilością punktów zostaną zakwalifikowani do projektu i
wpisaniu na listę uczestników, osoby pozostałe zostaną wpisane na listę rezerwową.
9. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez komisję na podstawie opisanych w pkt. 7
kryteriów i zamieszczona w protokole w terminie ogłoszonym przez szkołę, a jej
wynik zostanie ogłoszony poprzez zamieszczenie listy uczestników i listy rezerwowej
w LIBRUSIE. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie
w miarę zwolnienia się w nim miejsca.
§4
Wymagane dokumenty
1. Na etapie rekrutacji:
a. Formularz zgłoszeniowy,
b. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
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c. Deklaracja o stanie zdrowia,
d. Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych i
wizerunkowych.

§5
Prawa i obowiązki uczestników projektu
1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału:
a) w zajęciach przygotowawczych z zakresu działań projektowych
b) uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania
projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie wyjazdu, jak i po powrocie
c) przygotowywania i uczestnictwa w wideokonferencjach dokumentujących
działania projektowe
d) gromadzenia podczas pobytu w krajach partnerskich materiałów do
opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu,
uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty
projektu.
e) współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole
oraz podczas pobytu w krajach partnerskich, przestrzegania poleceń
opiekunów wyjeżdżających z uczestnikami
f) bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa
podczas podróży, udziału w programie kulturalnym, przebywania na terenie
miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego
g) bezwzględnego dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych w czasie
trwania mobilności
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu uczestnik zostanie usunięty z
udziału w projekcie i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego
wyjazdu.
3. Uczestnik ma prawo do pełnego i satysfakcjonującego udziału w działaniach
wyjazdach w ramach projektu, z poszanowaniem jego godności osobistej, przekonań i
poglądów.

§6
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie
1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu

w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub
zaprzestania nauki w szkole. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez
ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy:
a) rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora szkoły w terminie do 5 dni po
zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny,
b) rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania
siły wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona w terminie do 5 dni od
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zaistnienia przyczyny powodującej
konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika
w momencie złożenia formularza

zgłoszeniowego do projektu. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego
należy dołączyć zaświadczenie (dowód) dot. sytuacji ją powodującej (np.
zwolnienie lekarskie).
2. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez
rodzica/opiekuna prawnego.
3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie (z wyłączeniem okoliczności,
których mowa w pkt. 2) lub wykluczenia z projektu, uczestnik zobowiązany jest do
zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych otrzymanych w
ramach projektu najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik
może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w
projekcie.
§7
Postanowienia końcowe
1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lub anektowania niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.pijarzy.elblag.pl
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Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Transformation through Science”

CZĘŚĆ A: DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU
Imię (imiona) i nazwisko

PESEL
Data urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica, nr domu/lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Powiat, województwo
Telefon stacjonarny/ Telefon
komórkowy
rodzica/prawnego opiekuna
Telefon komórkowy
ucznia
E-mail ucznia

Potwierdzenie szkoły, że w/w uczeń uczęszcza do
placówki w momencie przystąpienia do projektu

............................................
(pieczęć nagłówkowa szkoły i podpis dyrektora)
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CZĘŚĆ B (dotyczy uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia)
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA UCZESTNIKA PROJEKTU „Transformation through Science” O
WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem mojego dziecka do Projektu „Transformation through Science”
realizowanego w ramach Programu „Erasmus +” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
syna/córki:
......................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu „Erasmus+”–
Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,
2. dane osobowe syna/córki będą przetwarzane wyłącznie w celu w/w;
3. dane osobowe syna/córki mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w
celu
realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu „Erasmus+”
4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości
udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
5. mam prawo dostępu do treści danych syna/córki i ich poprawiania.
.............................................
……………………………………….
(miejscowość, data)
(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

……………………………………………
(czytelny podpis ucznia)

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU „Transformation through science”
Wyrażam wolę uczestnictwa w Projekcie „Transformation through science” realizowanym w ramach
Programu „Erasmus +” i oświadczam, że:
1) zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
2) zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
3) wyrażam zgodę na udział w badaniu ankietowym dotyczącym realizacji projektu
4) zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Regulaminu dla uczestników projektu

....................................................
(miejscowość, data)

………………………………………….
(czytelny podpis ucznia)
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