REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
“Your health is on Your plate”
“Twoje zdrowie jest na twoim talerzu”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie “Twoje zdrowie jest na twoim
talerzu”nr projektu 2019-2-PMU-2109 , zwany dalej „Projektem”.
2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
3. Organizacją która stworzyła projekt, czyli beneficjentem Projektu jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Radzanowie, zwany dalej „Beneficjentem Projektu”, o danych kontaktowych: ul. Szkolna 16, 09-451
Radzanowo e-mail: sekretariat@spradzanowo.pl
4. Partnerem Projektu jest:
Agrupamento de Escolas Dr. Flávio Gonçalves
ul. R. de José Régio 323,
4490-648 Póvoa de Varzim
Portugalia

§ 2 Podstawowe informacje o Projekcie
1. Termin realizacji Projektu: 16.08.20 r. – 16.02.2020r.
2. Projekt zakłada zorganizowanie i zrealizowanie zadań projektowych z udziałem uczniów naszej szkoły którzy
w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do klas szóstych i siódmych oraz szkoły przyjmującej ( Portugalia) , o
charakterze prozdrowotnym.
3. Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych osób biorących udział, z wykorzystaniem
programów mobilności ponadnarodowej.
4. Do udziału w Projekcie zostanie zrekrutowanych łącznie 20 uczniów, zwanych dalej „Uczestnikami Projektu”,
których kwalifikacja do Projektu odbędzie się na podstawie rekrutacji, przeprowadzonej w szkole, siedzibie
Beneficjenta projektu.

§ 3 Zasady rekrutacji uczestników do Projektu
1. Rekrutację do Projektu przeprowadzi Beneficjent Projektu.
2. Rekrutacja do Projektu zostanie przeprowadzona w oparciu o równość szans przy ubieganiu się o
zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne,
niepełnosprawność, wyznanie, itd.;
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3. Utworzona zostanie Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Szkoły. Składać się ona będzie z
5ciu członków: Przewodniczącego Komisji w osobie Dyrektora Szkoły, dwóch nauczycieli języka
angielskiego, nauczyciela wychowania fizycznego, nauczyciela chemii .

4. Uczestnicy Projektu zostaną wybrani na podstawie przeprowadzonej w Szkole rekrutacji. Rekrutacja
będzie poprzedzona akcją informacyjną na temat Projektu w Szkole i będzie skierowana do uczniów i ich
rodziców/opiekunów.

5. Zasady rekrutacji zostaną podane do wiadomości rodziców/opiekunów i uczniów podczas spotkań
informacyjnych, na szkolnej tablicy ogłoszeń , stronie internetowej Szkoły, w mediach
społecznościowych oraz w sekretariacie Szkoły.

6. Zgłoszenie chęci do udziału w Projekcie nastąpi poprzez złożenie przez ucznia w sekretariacie szkoły
poprawnie wypełnionego Formularza rekrutacyjnego. Formularze rekrutacyjne będą dostępne do
pobrania i wypełnienia w sekretariacie Szkoły i stronie internetowej Szkoły. Uczniowie zobowiązują się
do podania prawdziwych informacji w Formularzach rekrutacyjnych.

7. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych i
merytorycznych.
Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za:
- ocena semestralna z języka angielskiego
- ocena semestralna z chemii
- ocena semestralna z biologii
- ocena semestralna z zachowania
- ocena semestralna z wychowania fizycznego
- zaangażowanie w życie klasy i szkoły
- ‘mniejsze szanse’, czyli sytuacja materialna i społeczna kandydata, decyzją wychowawcy
Zasady przydzielania punktów przy rekrutacji:
a. ocena semestralna z języka angielskiego (0-12pkt)
Gdzie
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celujący

b.

ocena semestralna z chemii (0-6pkt)

Gdzie
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celujący

c.

04pkt
06pkt
08pkt
10pkt
12pkt

02pkt
03pkt
04pkt
05pkt
06pkt

ocena semestralna z biologii (0-6pkt)

Gdzie
Dopuszczający
Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celujący

02pkt
03pkt
04pkt
05pkt
06pkt

d. ocena semestralna z wychowania fizycznego (0-6pkt)
Gdzie
Dopuszczający

02pkt
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Dostateczny
Dobry
Bardzo dobry
Celujący

03pkt
04pkt
05pkt
06pkt

e. ocena semestralna z zachowania (0-6pkt)
Gdzie
Nieodpowiednie
Poprawne
Dobre
Bardzo dobre
Wzorowe

f.
Gdzie

02pkt
03pkt
04pkt
05pkt
06pkt

zaangażowanie w życie klasy i szkoły (0-2pkt)

Zaangażowanie na poziomie średnim 1pkt
Zaangażowanie na poziomie wysokim 2pkt

g.

uczestnik z mniejszymi szansami otrzymuje dodatkowo 5 pkt

O zakwalifikowaniu danego ucznia do Projektu będzie decydować suma uzyskanych punktów z kryteriów
rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 7. pkt a-g. Maksymalna, możliwa do zdobycia liczba punktów to 43 pkt.
Minimalną liczbą punktów uprawniającą ucznia do udziału w Projekcie to 17pkt.
8. W czasie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się kwalifikacja uczniów do udziału w Projekcie.
Zostanie wyłoniona lista uczniów zakwalifikowanych do Projektu, a także lista rezerwowa Uczestników
Projektu. W przypadku równej ilości punktów pod uwagę zostanie wzięta opinia wychowawcy na
podstawie protokołów z zebrań KZN.
9. Komisja Rekrutacyjna opracuje protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
10. Komisja Rekrutacyjna poda do ogólnej wiadomości rekrutacyjną listę przyjętych oraz rezerwowych
Uczestników Projektu. Wyniki zostaną opublikowane na szkolnej tablicy ogłoszeń, stronie internetowej
szkoły, w mediach społecznościowych oraz w sekretariacie Szkoły.
11. Procedura odwoławcza od decyzji Komisji Rekrutacyjnej będzie wynosić 7 dni. Uczeń lub jego opiekun
prawny ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, która będzie miała 7 dni na
rozpatrzenie odwołania i udzielenie pisemnej odpowiedzi.
12. W przypadku ucznia/uczennicy niepełnoletniego/niepełnoletniej, jeśli rodzice/opiekunowie nie wyrażą
zgody na wzięcie udziału w Projekcie, do Projektu kwalifikuje się pierwszy uczeń/uczennica z listy
rezerwowej, pod warunkiem że jego/jej rodzice/opiekunowie wyrażą zgodę na udział w Projekcie.
13. Dokumenty złożone po upływie wyznaczonych terminów lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu
przez Komisję Rekrutacyjną.
14. Przyjęcie nowych uczestników do Projektu po upłynięciu terminu zgłoszeń będzie możliwe, jeśli z
usprawiedliwionych przyczyn uczestnik zakwalifikowany do Projektu zrezygnuje z udziału w Projekcie
lub z innej przyczyny zostanie skreślony z listy uczestników zakwalifikowanych do Projektu lub gdy liczba
Uczestników Projektu będzie niższa, niż zakładana.

§ 4 Prawa Uczestnika Projektu

1. Uczestnik ma prawo do uzyskiwania informacji o wszystkich działaniach realizowanych w ramach Projektu.
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w szczególnych sytuacjach losowych.
3. Wszyscy Uczestnicy Projektu są uprawnieni do:
a) nieodpłatnego udziału w zajęciach przygotowawczych realizowanych w ramach zajęć przygotowawczych do
wizyty studyjnej w szkole goszczącej,
b) otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i promocyjnych w trakcie wszystkich zajęć
realizowanych w ramach Projektu,
c) nieodpłatnego uczestnictwa w wycieczkach realizowanych w ramach zajęć kulturowo-językowych w dni wolne
od pracy (soboty i niedziele) w ramach Projektu.
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§ 5 Obowiązki Uczestnika Projektu
1. W ramach przygotowania do wyjazdu do instytucji goszczącej uczeń zakwalifikowany do Projektu będzie
uczestniczył w zajęciach z języka angielskiego, zajęciach z dietetykiem/ fizjoterapeutą, zajęciach z chemii,
zajęciach IT oraz wychowania fizycznego, które będą zorganizowane na terenie Szkoły, do której uczęszcza.
2. Nieobecność ucznia zakwalifikowanego do Projektu w zajęciach przygotowawczych, o których mowa w par. 5
ust. 1 musi być każdorazowo usprawiedliwiona.
3. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, o których mowa w par. 5 ust. 1,
przekraczających 20% zrealizowanych zajęć, Beneficjent Projektu ma prawo usunąć Uczestnika Projektu z grupy,
a jego miejsce zajmuje wtedy pierwsza osoba z listy rezerwowej.
4. Ewentualna rezygnacja ucznia z udziału w Projekcie musi zostać złożona w formie pisemnej, a w przypadku
ucznia niepełnoletniego przez jego rodziców/opiekunów i zaakceptowana przez Beneficjenta Projektu.
5. Dodatkowymi obowiązkami Uczestnika Projektu są:
a) systematyczne uczestniczenie w zajęciach, o których mowa w par. 5 ust. 1;
b) przestrzeganie punktualności i terminowości wykonywania wszelkich zadań w ramach Projektu;
c) udział w badaniach ewaluacyjno-monitorujących przed przystąpieniem do Projektu, w trakcie jego trwania i
po zakończeniu Projektu. Projekt nie kończy się wraz z powrotem z wyjazdu do szkoły w Portugalii.
d) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zewnętrznym
zaangażowanym w realizację Projektu.

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Beneficjent Projektu oraz Uczestnicy Projektu są zobowiązani do przestrzegania i stosowania postanowień
niniejszego regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie reguły i zasady
wynikające z Programów Erasmus + i POWER, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa
wspólnotowego i polskiego.
3. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych
postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.
4. W kwestiach budzących wątpliwości interpretacyjne podczas procesu rekrutacji Uczestników Projektu,
Beneficjent Projektu ma prawo do ostatecznej interpretacji i decyzji.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.08.2020 r.

Regulamin opracowany w oparciu o wytyczne z PO WER przez:
 Dyrektor Bolesław Urbaniak
 Koordynator Dariusz Podgórny
 Koordynator Łukasz Włodarski
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