
Regulamin projektu Erasmus +  

w Szkole Podstawowej nr 29 w Rzeszowie 

Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne - 
współpraca szkół. 

 

Informacje ogólne 

  

§ 1 

  

1.     Regulamin rekrutacji dotyczy projektu pt. ,,Ecolife’’ – „Ekologiczne życie” 
realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 29 w Rzeszowie w terminie od 01.09.2019 – 
31.08 2021. 

2.     Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w    ramach 
programu partnerstwa strategiczne na rzecz Edukacji Szkolnej – Współpraca Szkół 
programu Erasmus +. 

3.     Cele projektu  : 

 Wzrost świadomości i wrażliwości ekologicznej, 

 Pogłębianie wiedzy na temat środowiska naturalnego, 

 Ograniczenie negatywnego wpływu działań człowieka na  środowisko 
naturalne, 

 Współpraca międzynarodowa, 

 Wzrost świadomości ekologicznej, 

 Poznawanie kultury innego kraju,  

 Doskonalenie umiejętności komunikacji w języku angielskim, 

 Doskonalenie umiejętności pracy w zespole. 

4.     Realizatorem projektu w Polsce jest  Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Tadeusza 
Kościuszki w Rzeszowie. 

5.     Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2021r. 

6.     Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów szkoły w wieku od 9 do 14 
lat,  chętnych do rozwijania swoich kompetencji językowych oraz gotowych do 
podejmowania działań projektowych. 

7.     Udział w projekcie jest dobrowolny. 



8.     W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 45  uczniów jako główna grupa realizująca 
zadania i włączająca się we wszystkie akcje.  

9.     W ramach projektu przewiduje się  jeden 5-cio dniowy wyjazd na Węgry do 
partnerskiej szkoły w Miszkolcu. Spośród wybranych w procesie rekrutacji 45 osób, 
wyłonionych zostanie 14, które wezmą udział w wymianie młodzieży na Węgrzech i 
realizacji programu w języku angielskim wspólnie z węgierskimi rówieśnikami. 

 

Zasady rekrutacji 

 § 2 

  

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim 
zainteresowanym uczniom, podjęte zostaną następujące działania: 

1.     Zamieszczenie informacji o rekrutacji  uczniów do grupy projektowej oraz 
regulaminu rekrutacji na stronie internetowej  w zakładce Erasmus+ oraz na Fun 
Pagu szkoły na Facebooku i szkolnej TV.  

2.     Przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu 
rekrutacji przez wychowawców klas. 

3.     Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w skład którego wchodzą 
członkowie zespołu projektowego. 

4.     Proces rekrutacji odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 29 w 
Rzeszowie. 

           5.     Rekrutację do projektu rozpoczniemy 30 września, a zakończymy 18    

          października 2019 r.  

6.      W procesie rekrutacji nie przewiduje się równego podziału miejsc na 
poszczególne klasy.  

7.     Kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczniów do udziału w projekcie oraz 
rekrutacji na wyjazdy zagraniczne: 

· Dotychczasowe zaangażowanie w życie klasy i szkoły, 

· Aktywne włączenie się do działań projektowych przez cały okres 

trwania projektu, 

· Co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania, 

· Opinia wychowawcy oraz nauczycieli uczących w danej klasie, 

· Znajomość angielskiego w stopniu umożliwiającym bezproblemowe 

komunikowanie się (na podstawie testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej), 

· Odpowiednie cechy osobowości ułatwiające prawidłowy przebieg 

projektu: odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, punktualność, 

systematyczność, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, 

· Pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w projekcie, 



· Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w celu realizacji projektu, 

· U osób objętych mobilnością zagraniczną pisemna deklaracja 

rodziców, w której zobowiążą się do przyjęcia gości z zagranicy u 

siebie w domu (nocleg, częściowe wyżywienie i częściowa opieka – 

uczniowie w ramach projektu będą mieli zorganizowane zajęcia  od 

godzin porannych do popołudniowych oraz otrzymają obiad), 

· Uczeń składa deklarację kandydata (potwierdzenie chęci udziału w 

projekcie) u koordynatora projektu do 18 października, 

· Uczestnik projektu posiada  ważny paszport / dowód tymczasowy 

upoważniający go do wyjazdu zagranicznego, 

· Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają 

największą ilość punktów, 

· Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 25 października 

2019 roku, 

· Osoby, które zgłoszą chęć udziału w projekcie, ale nie będą 

wywiązywały się z powierzonych im obowiązków, zostaną usunięte z 

listy uczestników i zastąpione uczniami z listy rezerwowej. 

8.     Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości. 

9.      W wypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania projektu, przyjmowane będą 
dzieci z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością na liście. 

10.    Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez  komisję 
rekrutacyjną. 

§ 3. 

Zadania  uczestników projektu 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

 nieodpłatnego udziału w projekcie, 

 otrzymywania materiałów i pomocy dydaktycznych, wykorzystywanych do 
realizacji projektu, 

 otrzymywania regularnych informacji dotyczących projektu,  

 możliwość korzystania z pomieszczeń szkoły do celów związanych z 
realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod 
opieką nauczycieli – opiekunów projektu. 

2. Do obowiązków każdego uczestnika należy: 

 Ustalenie i omówienie zasad współpracy wspólnie z opiekunami projektu, 

 Stała współpraca z opiekunami i uczestnikami projektu,  

 Zespołowa realizacja zadań objętych projektem, 



 Rzetelna i terminowa praca podczas realizacji zadań projektowych, 

 Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów 
końcowych, ich publiczną prezentację, popularyzacja tematu projektu w 
szkole i w środowisku lokalnym oraz rozpowszechnianie rezultatów po 
zakończeniu projektu, 

 Wypełnienie oraz podpisanie deklaracji uczestnictwa i zaznajomienia się 
z regulaminem projektu Erasmus+ w szkole Podstawowej Nr 29 w 
Rzeszowie, 

 Akceptacja proponowanych zadań projektowych, wyznaczonych 
terminów i miejsc realizacji. 

 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

§ 4. 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w przypadku gdy: 

 Została ona złożona na piśmie do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 29 w 
Rzeszowie w terminie do 7 dni po zakończeniu rekrutacji bez podawania 
przyczyny, 

 Następuje ona z ważnych powodów osobistych lub problemów 
zdrowotnych – rezygnację powinien pisemnie złożyć rodzic ucznia. 

 

Skreślenie z listy uczestników projektu 

§ 5. 

1. W razie nie wywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań, koordynator 
zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu.  

2. Koordynator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w projekcie uczniów 
rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu. 

3. Uczniowie, którzy zostaną skreśleni z listy uczestników niniejszego projektu, nie 
będą włączani i nie będą mogli stać się uczestnikami kolejnych projektów, które 
będą realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 29 w Rzeszowie.  

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia 
z listy, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów. 

  

 

 

 



Postanowienia końcowe 

§ 6. 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Zespół projektowy zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego 
regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności 
niezależnych od niego. 

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u 
koordynatora 

5. Uczniowie mają równe prawa w trakcie rekrutacji do działań projektowych 
niezależnie od przekonań religijnych i pochodzenia. 

  

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym 

1.     Zgoda rodziców na udział uczennicy / ucznia w projekcie 

2.     Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
w celu realizacji projektu. 

3.     Zobowiązanie przyjęcia osoby z zagranicy, w przypadku uczniów, biorących 
udział w wymianie młodzieży. 

  

  

Komplet dokumentów proszę złożyć w plastikowej koszulce.  

 

 


