
Regulamin udziału w projekcie 

PO WER Ponadnarodowa Mobilność Uczniów 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji 
projektu 2019-1-PMU-1080 pt. „Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię 

i rozumiem.”, który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi 

Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. 
Programy mobilności ponadnarodowej. 

 

§ 2 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt realizowany jest w okresie od 2019-09-01 do 2020-02-28. 
2. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje 
społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności 

ponadnarodowej 

3. Projekt skierowany jest do uczniów klas VI-VIII ZSO w Józefowie nad Wisłą. 

4. W realizacji zadań projektu może wziąć udział 10 uczniów. 

5. Udział w projekcie jest dobrowolny. 

6. Projekt realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych oraz indywidualnie przez 

uczniów. 

7. Głównym celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych 

w tym m.in.: nauki języków obcych, rozwijania umiejętności uczenia się, nabycie 

nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia 
i aktywnego obywatelstwa europejskiego. 

8. W ramach projektu przewiduje się jeden krótkoterminowy wyjazd do szkoły 
partnerskiej w Portugalii. 

9. Wyjazd opłacany jest z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa 1)koszty 
zakupu biletów lotniczych, 2) ubezpieczenia, 3) wyżywienia 4) zakwaterowania 

do wysokości stawek jednostkowych określonych w budżecie programu . Uczniowie 
są zakwaterowani w schronisku młodzieżowym. Wydatki własne pokrywają 

uczestnicy wyjazdu. 

10. Przewidziana jest  1 mobilność uczniowska (17-23.11.2019, Bombarral, 
Portugalia). 

 
§ 3 

Zasady rekrutacji uczestników projektu (Grupy Projektowej) 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie od 6 września 2019 r. do 20 września przez 
Komisję Rekrutacyjną. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej PO WER PMU wchodzą: 

1. opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Sławomir Majcher  

2. koordynator projektu – p. Maria Jagodzińska 

3. wychowawcy klas VI-VIII ZSO w Józefowie nad Wisłą. 

4. 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. 

5. Zasady rekrutacji zostaną podane do wiadomości rodziców/opiekunów i uczniów 
podczas spotkań informacyjnych, u koordynatora/opiekuna projektu 

oraz w sekretariacie szkoły. 

6. Uczestnikami projektu mogą być wszyscy uczniowie klas VI-VIII ZSO. 

7. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie: 

 motywacja ucznia do udziału w projekcie, 

 zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji 
(6 miesięcy), 

 średnia ocen (ostatni rok szkolny), 

 ocena z zachowania (ostatni rok szkolny), 

 zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lokalnego,  

 ‘mniejsze szanse’, czyli sytuacja materialna i społeczna kandydata, specjalne 
potrzeby edukacyjne,  

 dotychczasowy udział w mobilnościach międzynarodowych, 

 opinia wychowawcy. 

8. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria, 

wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych 

osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu (……….) 

9. Uczeń składa deklarację udziału w projekcie u koordynatora  projektu. 

10. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości. 

11. Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 
 

§ 4. 

Zadania uczestników projektu 
 

1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy: 

 Wspólne z opiekunami omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji 

projektu. 

 Podział zadań w zespole. 

 Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem. 

 Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej. 

 Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów 
końcowych, ich publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów 

po zakończeniu projektu. 

2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją 

zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli 
opiekunów. 

 

§5 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 
 

1. Przyjęcie nowych uczestników do Projektu (uczniowie z listy rezerwowej) będzie 
możliwe, jeśli z usprawiedliwionych przyczyn uczestnik zakwalifikowany do Projektu 

zrezygnuje z udziału w Projekcie. 

 Rezygnacja z uzasadnieniem musi być zgłoszona na piśmie do dyrektora  ZSO. 

 Rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego oraz 
ucznia. 

 
 

 

 



§6 

Zasady uczestnictwa w mobilności 
 

1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą 
rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd (w tym również zgodą na udzielenie 

pomocy medycznej). 

2. Uczeń w terminie określonym przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć 
komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych osobowych) 

oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wymiany. Ponadto 

wymagane jest posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia 
Zdrowotnego). 

3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi 
uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji 

związanych z podróżą i pobytem za granicą. 

4. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać WAŻNY paszport lub dowód 

osobisty. 

5. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego. 
6. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać 

o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów 
reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania. 

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze,przedmioty 

wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. 

8. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników 

pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych 
na wyjazd. 

9. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu 
na stronę szkoły oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu 

spotkania. Uczniowie wykonują zadanie po polsku oraz w języku angielskim 

(wspólnie lub indywidualnie). 

10. Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane 

przez koordynatora i opiekunów projektu. 

  

 

 


