Regulamin rekrutacji do Projektu
ERASMUS +
Nr projektu: 2019-1-PL01-KA229-065003_1
Let’s break stereotypical thinking
II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

I. Informacje ogólne

§1
Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie nr 2019-1-PL01-KA229-065003_1
i skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich II LO im. Mikołaja Kopernika
w Cieszynie.
§2
Beneficjentem projektu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.
§3
Projekt jest realizowany w terminie: 15.09.2019 – 14.09.2021
§4
Głównym celem projektu jest budowanie postaw tolerancji i otwartości poprzez przeciwdziałanie
myśleniu stereotypowemu i dyskryminacji.

§5
Szczegółowymi celami projektu są:
1) przeciwdziałanie dyskryminacji,
2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
3) budowanie świadomości różnorodności kulturowej, religijnej i światopoglądowej,
4) wzrost kompetencji językowych i komunikacyjnych,
5) wzbogacenie wiedzy o kulturze innego kraju europejskiego,
6) kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i radzenia sobie ze stresem.
§6
Projekt obejmuje przygotowanie językowe, kulturowe i merytoryczne, mobilności kadry
zarządzającej w Polsce, mobilności uczniów w Hiszpanii i we Włoszech oraz działania w szkole
i środowisku lokalnym pomiędzy mobilnościami zgodnie z harmonogramem realizacji projektu
oraz upowszechnienie rezultatówprojektu.
§7
1. Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest finansowany z funduszy UE poza drobnymi
wydatkami własnymi, które pokrywają uczestnicy z własnego kieszonkowego.
2. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty kaucji w wysokości 200 zł, która stanowi zabezpieczenie
rezerwacji biletów lotniczych w razie rezygnacji uczestnika z wyjazdu. Kaucja jest zwracana przed
wyjazdem.

II. Obowiązki uczestników
§8
Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do:
1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w ramach przygotowania
kulturowego, językowego i merytorycznego, uczestnictwa w warsztatach i innych działaniach
projektowych realizowanych zgodnie z planem projektu, podpisywania list obecności podczas
zajęć, przystępowania do sprawdzenia umiejętności językowych,
2. pełnego i aktywnego udziału we wszystkich działaniach projektowych,
3. udziału w ewaluacji i upowszechnianiu wyników projektu,
4. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić udział w projekcie oraz
usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach,
5. zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania.

§9
1. Rodzic (opiekun prawny) uczestnika projektu wyraża zgodę na udział dziecka w projekcie oraz
zgodę na przetwarzanie danych uczestnika projektu (imię i nazwisko) oraz na wykorzystanie
wizerunku na stronie szkoły, stronach internetowych szkół partnerskich, organu prowadzącego,
platformie e-Twinnigowej, lokalnych mediach oraz w mediach społecznościowych - dane osobowe
będą przetwarzane przez realizatora projektu wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w realizacji
projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu.
2. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 10
Udzielenia wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się wprzypadku:
1. zmiany miejsca nauki przez uczestnika,
2. rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
3. niewypełniania przez uczestnika obowiązków określonych w niniejszymRegulaminie.
§ 11
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie
na podstawie pisemnego wniosku rodzica (opiekuna prawnego) wraz z uzasadnieniem.

III. Rekrutacja
§ 12
1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona we wrześniu 2019 r. Rekrutacja odbywać się będzie
w zgodzie z założeniami polityk horyzontalnych Unii Europejskiej oraz polityką równych szans,
w tym równości płci. W wyniku procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 25 uczestników
projektu. O udział mogą ubiegać się uczniowie obecnych klas pierwszych i drugich Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.
2. W wypadku niespełnienia przez nich stawianych warunków (np. brak akceptacji regulaminu,
niewypełnianie podjętych zobowiązań, naruszenie norm właściwego zachowania), braku
zainteresowania udziałem w projekcie uczestnik projektu może zostać usunięty z projektu.
Zostanie wówczas przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, poprzedzona kampanią
informacyjną skierowaną do uczniów klas pierwszych i drugich.
3. Zainteresowane osoby powinny złożyć wypełnioną Ankietę Uczestnika wg załączonego wzoru
w terminie do 23.09.2019 w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu oraz przystąpić do
testu z języka angielskiego, sprawdzającego kompetencje językowe, który odbędzie się
w terminie 25.90.2019 r.
4. Do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wniosków zostanie powołana komisja
rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu oraz dwóch nauczycieli biorących udział
w projekcie. Oceny testu kompetencji językowych będą dokonywać nauczyciele języka
angielskiego.

5. Ocena wniosków o udział w projekcie zostanie dokonana w terminie do 11.10.2019 r. na
podstawie analizy wg następujących kryteriów:
a) wcześniejsze zaangażowanie w szkolne i pozaszkolne projekty, akcje, działania (związane
z tematem projektu) (max 3 punkty),
b) średnia z ocen z egzaminu po szkole podstawowej lub gimnazjum dla uczniów klas
pierwszych, a dla uczniów klas drugich średnia ocen po klasie pierwszej (1 punkt),
c) ocena z testu z języka angielskiego (max 2 punkty),
d) propozycje zaangażowania w opracowanie materiałów, wykorzystanie rezultatów i ich
upowszechnienie (max 3 punkty),
e) pochodzenie z rodziny wielodzietnej, o niskim statusie materialnym, z terenu wiejskiego – ma
to związek z koniecznością zapewnienia wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym (1 punkt).
7. Komisja Rekrutacyjna na podstawie powyższych kryteriów dokona kwalifikacji uczestników,
następnie sporządzi listę zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie. Proces rekrutacji
zostanie zakończony sporządzeniem protokołu z rekrutacji.
8. Jeżeli zaistnieją okoliczności wymienione w ust. 2. zostanie przeprowadzona rekrutacja
uzupełniająca wg takich samych zasad jak rekrutacja zasadnicza.
9. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do dnia 14.10.2019 informacje o wynikach naboru
zostaną przekazane każdej zainteresowanej osobie, wychowawcy i dyrektorowi szkoły. Pełna
dokumentacja projektu będzie się znajdować w dokumentacji projektowej.
IV. Udział uczestników projektu w mobilnościach
§ 13
1. Realizacja projektu zakłada udział w dwóch wjazdach zagranicznych po 8 uczestników do
Hiszpanii i do Włoch zwanymi dalej mobilnościami.
2. Z pośród 25 uczestników projektu zostaną wyłonienie osoby biorące udział w mobilnościach,
o których mowa w ust. 2. W styczniu 2020 roku odbędzie się rekrutacja 8 osób na mobilność
w Hiszpanii, a w czerwcu 2020 roku 8 osób na mobilność we Włoszech.
3. Rekrutacja polega na rozmowie kwalifikacyjnej, która składać będzie się z dwóch części.
Pierwsza część dotyczyć będzie dotychczasowego zaangażowania w projekt oraz sprawdzeniu
efektywności podjętych działań projektowych natomiast druga cześć to rozmowa przeprowadzona
w języku angielskim sprawdzająca kompetencje językowe.
4. Skład komisji rekrutującej do mobilności jest takim sam jak w przypadku rekrutacji do projektu.
5. Uczestnicy projektu wyjeżdżający za granicę w ramach mobilności zobowiązani są do przyjęcia
u siebie w domu uczestników mobilności z Hiszpanii i z Włoch.
6. Możliwe jest przyjęcie uczestnika projektu (gościa) z zagranicy przez uczestnika projektu nie
biorącego udziału w mobilnościach.

V. Procedura odwoławcza
§ 14
Kandydat do uczestnictwa w projekcie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie
zakwalifikował się do projektu może, w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania
przez niego informacji o wynikach rekrutacji, złożyć pisemne odwołanie od wyników oceny
merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły. Odwołania złożone po terminie nie
będą podlegały rozpatrzeniu.
§ 15
Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych przez Dyrektora Szkoły.

VI. Postanowienia końcowe
§ 16
1.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2019 r.

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego

regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

