Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach
Projekt „Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych i językowych
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach” realizowany w ramach programu PO WER

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno – przyrodniczych
i językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach”
realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów“
§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś IV Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Projekt jest
finansowany w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Kartuzach w okresie od 01 września 2019 r. – 31 maja 2020 r.
3. Głównym celem projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” jest wzmocnienie
kompetencji kluczowych uczniów w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie
umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju
osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
4. Głównym celem projektu „Mali naukowcy – rozwój kompetencji matematyczno –
przyrodniczych i językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kartuzach” jest
wzmocnienie kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się oraz
kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłej
nauki w szkole średniej i aktywnego obywatelstwa europejskiego.
§2
Rekrutacja
1. W projekcie może wziąć udział 20 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja
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Kopernika w Kartuzach z klas VI – VIII.
2. Udział uczestników w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny.
3. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasady równości płci,
wieku oraz stażu pracy.
4. Rekrutacja odbywa się w terminie 11 – 13 września 2019 r., a rekrutacja
uzupełniająca w terminie 17 – 19 września 2019 r.
5. Kandydaci składają „Deklarację chęci uczestnictwa w projekcie” w sekretariacie
szkoły.
6. Kandydaci przed złożeniem deklaracji zapoznają się z całością tekstu niniejszego
regulaminu.
7. Rekrutacji uczniów dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie: dyrektor szkoły,
zastępca dyrektora szkoły, pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciel opiekun
Samorządu Uczniowskiego.
8. Szczegółowymi kryteriami rekrutacji uczniów są:
 średnia ocen osiągnięta w roku szkolnym 2018 / 2019 (liczba punktów =
śr. ocen zaokrąglona do 0,5);
 ocena z zachowania uzyskana w roku szkolnym 2018 / 2019 (liczba punktów =
ocenie z zachowania wg skali (naganne = 0 pkt., wzorowe = 5 pkt.));
 ocena z j. angielskiego w roku szkolnym 2018 / 2019 (liczba punktów = ocena
z j. angielskiego);
 autoprezentacja ucznia w formie opisu w języku polskim (Dlaczego jesteś
zainteresowany udziałem w projekcie?,

W jaki sposób będziesz się

przygotowywał do wyjazdu?, Jakie będą korzyści z udziału w projekcie
(dla Ciebie, szkoły)?, W jaki sposób chciałbyś przedstawić relację z udziału
w projekcie?) (4 pytania x 2 pkt. = 8 pkt.)
9. Regulamin zakłada ułatwienie dostępu do udziału w projekcie osobom o mniejszych
szansach, tzn. osobom, dla których dostęp do działań ponadnarodowych jest
utrudniony bądź ograniczony. W związku z tym uczeń o mniejszych szansach (uczeń
niepełnosprawny, posiadający trudności edukacyjne, istniejące przeszkody natury
ekonomicznej, różnice kulturowe, posiadający problemy zdrowotne, istniejące
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przeszkody społeczne oraz natury geograficznej) otrzymuje dodatkowe punkty
w zakresie 1 – 3 pkt. Decyzję o przyznaniu dodatkowych punktów dla ucznia
o mniejszych szansach podejmuje komisja rekrutacyjna większością głosów.
10. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w procesie rekrutacji wynosi 25.
11. Po przeprowadzeniu rekrutacji zostanie stworzona lista uczniów zakwalifikowanych
oraz lista rezerwowa. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów decyduje
ustna autoprezentacja.
12. O wynikach rekrutacji informowani są wszyscy zgłoszeni kandydaci.

§3
Zasady zachowania się uczniów podczas wyjazdu zagranicznego
1. Uczeń ma

obowiązek

godnie

reprezentować swoim

zachowaniem

Szkołę

Podstawową Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach, a także postępować zgodnie
z zasadami określonymi w Statucie Szkoły.
2. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z zasadami ruchu drogowego i przepisami BHP
i przestrzegać ich oraz bezwzględnie stosować się do wszystkich poleceń opiekuna
podczas wyjazdu.
3. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek
zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska.
4. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczoną przez
organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazdu, bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu.
5. Uczeń zobowiązany jest do pilnowania osobistych rzeczy i punktualnego zgłaszania
się na miejsce zbiórki, które wyznacza opiekun, a także posiadania aktualnego
dowodu osobistego lub paszportu.
6. Uczeń przestrzega programu dnia: ustalonych godzin zbiórki, pobudki, ciszy nocnej,
posiłków, wycieczek, zajęć programowych.
7. Uczeń zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania opiekunowi podczas
wyjazdu zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu uczestników
wymiany, w tym informowanie o problemach związanych ze swoim stanem zdrowia.
8. W przypadku zgubienia się, uczeń oczekuje w tym miejscu, w którym odłączył się od
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grupy (jeśli to możliwe podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z innym
uczestnikiem wymiany lub opiekunem) lub zgłasza się na policję i prosi o pomoc.
9. Za

wszelkie

szkody

spowodowane

z

winy

uczestnika

w

czasie

pobytu

odpowiedzialność ponosi uczestnik i/lub jego opiekun prawny.
10. Uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać miejsca zamieszkania.
11. Surowo zabrania się samowolnego oddalania od grupy uczestnikom wycieczki poza
teren miejsca pobytu bez zgody opiekuna mobilności, który odpowiada za
bezpieczeństwo grupy.
12. Zabrania się w trakcie wycieczki palenia tytoniu, spożywania alkoholu i korzystania z
innych używek, zarówno w czasie podróży jak i w miejscu docelowym zgodnie
z założeniami Statutu Szkoły.
13. Za naruszenie zasad regulaminu wymiany uczeń poniesie konsekwencje ujęte
w zapisach statutowych i regulaminie szkoły.
14. Podczas trwania wymiany zachowanie uczniów podlega ocenie wg kryteriów na
poszczególne oceny zachowania zawartych w Statucie szkoły.
15. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre
imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę,
religię, czy przekonania, obiekty zabytkowe musi i eksponaty muzealne musi
traktować z należytym szacunkiem.
16. Uczestnicy wymiany mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
bezwzględnego podporządkowania się poleceniom polskich i zagranicznym
opiekunów wymiany.
§4
Warunki rezygnacji
1. W przypadku rezygnacji uczestnika, komisja rekrutacyjna kwalifikuje do udziału
w projekcie osobę z listy rezerwowej. W przypadku niewystarczającej liczby
uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację.
2. W

przypadku

rezygnacji

zakwalifikowanego

ucznia,

jego

rodzice

(prawni

opiekunowie) zobowiązani są do pokrycia kosztów transportu oraz ubezpieczenia
nowego uczestnika projektu.
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§5
Postanowienia końcowe
1. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie
w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę zasad realizacji projektu,
a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony
organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

