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WSTĘP - PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

PROJEKT PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW „UMYSŁY PRZYSZŁOŚCI” 

Realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa Działanie 4.2.  

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 września 2020 – 31 sierpnia 2021 

MIEJSCE I TERMINY MOBILNOŚCI:  

PORTUGALIA – KWIECIEŃ 2021 - WYJAZD KLAS SIÓDMYCH 

CYPR – CZERWIEC 2021 - WYJAZD KLAS ÓSMYCH 

BUDŻET PROJEKTU: 188 934,00 PL PLN  

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU MOBILNOŚCI 

PONADNARODOWEJ: 36, W TYM 30 UCZNIÓW I 6 OPIEKUNÓW GRUP. 

CEL GŁÓWNY: ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ 

SAMORZĄDOWYCH W RZYKACH. 

 CELE SZCZEÓŁOWE: wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języków 

obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do 

rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. 

PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW DO PROJEKTU 

Planowane mobilności mogą być poprzedzone działaniami przygotowawczymi w szkole. 

Przygotowanie uczestników przed wyjazdem będzie dotyczyć kwestii językowych, 

kulturowych, merytorycznych lub pedagogicznych. 

Podczas wyjazdów (jeżeli pozwolą na to warunki) uczniowie będą realizować program 

mobilności razem z rówieśnikami ze szkół przyjmujących, w przypadku działania siły wyższej 

(np. zagrożenia epidemicznego) zostaną ustalone szczegółowe zasady postępowania.  

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA W TRAKCIE MOBILNOŚCI:  

1. poznanie placówki przyjmującej i udział w zajęciach lekcyjnych za granicą 

2. współpraca z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej  

3. warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe i integracyjne dla uczniów w międzynarodowych 

zespołach 

4. wycieczki edukacyjne – poznawanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego kraju 

mobilności 

5. rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka komunikacji i języka ojczystego 

szkoły przyjmującej 
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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „UMYSŁY PRZYSZŁOŚCI” 

 

§1  

Warunki ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestnictwa uczniów w projekcie: 

„UMYSŁY PRZYSZŁOŚCI” w ramach Programu POWER FRSE „PONADNARODOWA 

MOBILNOŚĆ UCZNIÓW” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych Zespołu Szkół 

Samorządowych w Rzykach. W sytuacji nadzwyczajnej tj. niewystarczająca liczba  

kandydatów do projektu,  dopuszcza się również udział uczniów klas szóstych.  

3. W realizacji zadań projektu może wziąć udział 30 uczniów. W jednej mobilności 

uczestniczy 15 uczniów i 3 opiekunów – nauczycieli ZSS w Rzykach. 

4. Mobilnością są objęte dwa państwa Europejskie: Portugalia i Cypr.  

5. Każda mobilność trwa 8 dni.  

6. Udział w projekcie jest dobrowolny.  

7.  Projekt realizowany jest w formie wyjazdów zagranicznych, zajęć szkolnych za granicą 

zajęć pozalekcyjnych, wycieczek edukacyjnych w kraju mobilności, zajęć językowych i 

kulturowych. 

8. Głównym celem projektu jest wzmacnianie kompetencji kluczowych w tym 

komunikacyjnych, językowych, informatycznych oraz wzbudzanie szacunku dla 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego własnego regionu oraz docenienia wartości 

europejskiego dziedzictwa kulturowego, promowanie folkloru, zdrowia, tradycji 

ludowych krajów Unii Europejskiej. 

9. W ramach projektu przewiduje się krótkoterminowe (8 dni pobytu za granicą) wyjazdy 

do dwóch szkół partnerskich: w Portugalii i na Cyprze.   

10. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa 1) koszty 

zakupów biletów lotniczych 2) ubezpieczenia 3) wyżywienia 4) zakwaterowania do 

wysokości ryczałtu określonego w budżecie programu POWER dla projektu „Umysły 

przyszłości”(uczniowie będą zakwaterowani w hotelu/pensjonacie), 5)transportu z 

pilotem (wycieczki krajoznawcze) w miejscu mobilności.  

11. W wizytach zagranicznych przewidziane są dwie mobilności, dlatego udział w 

wyjazdach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się 

szczególnym zaangażowaniem w życie szkoły, odpowiednia motywacją  do wyjazdu 

oraz pracą.  

 

§3  
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Rekrutacja 

  

1.  Rekrutacja prowadzona będzie od 28 września 2020 do 05 października 2020 r. 

2.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: Dyrektor szkoły - osoba prawna projektu – p. 

Renata Gondko, wicedyrektor szkoły – p. Małgorzata Wójcik, Koordynator projektu – 

p. Ewa Demczuk,  pedagog szkolny Katarzyna Dusik-Szlósarczyk, wychowawcy klas 

siódmych i ósmych. 

3. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie (Grupa 

Projektowa):  

a) Motywacja ucznia/uczennicy do udziału w projekcie,  

b) Zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji,  

c) Zaangażowanie w życie szkoły,  

d) Komunikatywna znajomość języka angielskiego.  

4. Rodzice ucznia/uczennicy, który spełnia wymienione powyżej kryteria składają 

dokumenty: 

a) ZAŁĄCZNIK 1 - Zgoda na wyjazd,   

b) ZAŁĄCZNIK 2 - Zgoda na udział dziecka w projekcie,  

c) ZAŁĄCZNIK 3 - Zgoda na przetwarzanie danych, 

d) ZAŁACZNIK 4 -   Formularz zgłoszeniowy.  

Uczeń/uczennica lub rodzice składają stosowne dokumenty udziału w projekcie u  

wychowawcy klasy. 

Dokumenty są dostępne na stronie internetowej szkoły -  

5. Lista uczestników/uczestniczek projektu zostaje podana do wiadomości do dnia 09 

października 2020r. 

 

§4 

 Zadania uczestników projektu 

 

1.  Do zadań uczniów/uczennic biorących udział w projekcie należy:  

a) Wspólne z opiekunami omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu;  

b) Podział zadań w zespole;  

c) Zgodne, zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;  

d) Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej;  

e) Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich 

publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu.  

2. Uczniowie/uczennice mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z 

realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli 

koordynatorów i opiekunów.  

 

§5  

Rezygnacja uczestnika/uczestniczki z udziału w projekcie 
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1. Uczestnik/uczestniczka ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:  

a) Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych 

w Rzykach. 

b) Rezygnacja została podpisana także przez rodzica/opiekuna prawnego.  

2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia do mobilności i rezygnacji z tego wyjazdu, 

rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy zobowiązuje się do poniesienia kosztów 

wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie 

rezerwacji itp.).  

 

§6  

Skreślenie z listy uczestników projektu 

 

1. W razie niewywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi/uczennicy zadań 

projektu, Dyrektor Szkoły i koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia 

ucznia/uczennicy z grona uczestników projektu.  

2. Dyrektor Szkoły i Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie 

uczniów/uczennic rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.  

 

§7  

Kryteria kwalifikacji uczniów/uczennic do mobilności (międzynarodowych 

krótkoterminowych wyjazdów) 

 

1. Zaangażowanie w działania projektowe.  

2. Obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu.  

3. Wyboru uczniów/uczennic na poszczególne mobilności dokonuje wychowawca klasy a 

zatwierdza Zespół Projektowy zgodnie z przyjętymi zasadami. Nie przysługuje 

procedura odwoławcza.  

4.  Pierwszeństwo mają osoby z mniejszymi szansami (przeszkody ekonomiczne, grupa 

inwalidzka, specjalne potrzeby edukacyjne), osoby uczące się języka angielskiego oraz 

osoby, które nigdy w danym kraju nie były.  

 

§8  

Zasady uczestnictwa w mobilnościach 

 

1. Uczeń/uczennica może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą 

rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd (w tym również zgodą na udzielenie pomocy 

medycznej) - ZAŁĄCZNIK nr 1 do regulaminu.  

2. Uczeń/uczennica w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora 

zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta 

informacyjna danych osobowych) oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z 
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regulaminem projektu mobilności. Ponadto wymagane jest posiadanie karty EKUZ 

(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).  

3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi 

uczniów/uczennic wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych 

informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą.  

4.  Informacje takie zostaną również przesłane rodzicom/opiekunom drogą 

elektroniczną.  

5. Uczeń/uczennica zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód 

osobisty.  

6. Wszystkich uczestników/uczestniczki wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów 

sanitarnych (związanych z zagrożeniem epidemicznym) szczegółowo opisanych w 

osobnym regulaminie, BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.  

7. Każdy uczestnik/uczestniczka wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, 

dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów 

reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.  

8. Każdy uczestnik/uczestniczka zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, 

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

9. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez 

uczestników/uczestniczki pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów 

wartościowych zabranych na wyjazd. 

10.  Uczestnicy/uczestniczki wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu 

na stronę www. szkoły oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu 

spotkania. Uczniowie/uczennice wykonują zadanie po polsku oraz w jednym z języków 

projektu (wspólnie lub indywidualnie).  

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

przez koordynatorów projektu i Dyrekcję szkoły.  

 

 


