
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w mobilności zagranicznej
w przedsięwzięciu „Polsko-rumuńskie dziedzictwo przyrody”

o numerze 2021-1-PMU-4001
w ramach programu POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów

Postanowienia ogólne

1.Przedsięwzięcie „Polsko-rumuńskie dziedzictwo przyrody”, w ramach którego planowana jest 
mobilność międzynarodowa ucznia, dofinansowane jest z Funduszy Europejskich w kwocie 48 086,
00 zł.
2.Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 33 z Oddziałami Specjalnymi w Sosnowcu 
w okresie 6 czerwca 2022 – 5 grudnia 2022.
3.Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji kluczowych oraz pogłębienie 
świadomości wielokulturowej uczniów.
Cele szczegółowe:
- rozwój umiejętności posługiwania się językiem obcym
- rozwijanie kompetencji młodzieży do pracy w międzynarodowych grupach
- propagowanie wielokulturowości
- zwiększenie pewności siebie uczniów
- tworzenie trwałych, serdecznych relacji opartych na otwartości i tolerancji
- rozwój kompetencji cyfrowych uczestników
- rozwój kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych i technologii
4. Tematyką przedsięwzięcia jest odkrywanie polskiej i rumuńskiej przyrody, bogactw naturalnych, 
zagrożeń dotyczących zanieczyszczenia środowiska oraz propagowanie ekologicznego i zdrowego 
stylu życia w kontekście międzynarodowego dialogu.

Zakres wsparcia

1.W mobilności (wyjeździe zagranicznym) odbywającej się w dniach 25 września 2022 –
 1 października 2022 udział weźmie grupa dziesięciu uczniów uczęszczających w roku szkolnym 
2021/2022 do klasy siódmej oraz dwóch opiekunów – nauczycieli ze Szkoły.
2. Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z mobilnością i przygotowaniem uczestnika 
do wyjazdu pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Czas trwania mobilności wynosi 7 dni – 2 dni na podróż oraz 5 dni zajęć merytorycznych
w szkole Scoala Gimnaziala No 4 w miejscowości Vulcan, Rumunii. Podczas zajęć merytorycznych
uczniowie będą realizować program stworzony we współpracy ze szkołą partnerską, który dotyczy 
przyrody oraz ekologii obu krajów.
4. Przed mobilnością uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do 
mobilności, które odbędą się w dniach 29 sierpnia 2022 – 16 września 2022. Zajęcia dotyczyć będą 
rozwoju umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim, ogólnych wiadomości o Rumunii, 
opracowania prezentacji tematycznych, z których uczniowie będą korzystać w trakcie zajęć w 
szkole rumuńskiej oraz zasad bezpiecznej podróży.

Komisja rekrutacyjna

1. Na potrzeby projektu powołana zostanie czteroosobowa Komisja rekrutacyjna składająca się
z 4 osób: dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczącego komisji i 3 nauczycieli szkoły.
2.Do zadań Komisji rekrutacyjnej należeć będzie: ogłoszenie naboru do projektu, udzielanie
informacji na temat rekrutacji i projektu, weryfikacja złożonych zgłoszeń, przygotowanie listy



zakwalifikowanych i rezerwowych oraz w razie konieczności przeprowadzenie rekrutacji
uzupełniającej. Do zadań komisji należy także rozpatrywanie odwołań od wyników rekrutacji.
3. W kwestiach spornych związanych z prowadzeniem naboru uczestników decyzję podejmuje
Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej.

Proces rekrutacyjny
1.Rekrutacja odbywać się będzie w dniach 13 czerwca 2022 – 22 czerwca 2022 i obejmować będzie
następujące etapy:

13 – 15 czerwca 2022 do godziny 15.00
- wypełnienie i podpisanie przez kandydata i jego rodziców/opiekunów prawnych formularza 
zgłoszeniowego oraz ankiety edukacyjnej; ankieta zawiera informację o ilości odbytych wyjazdów 
zagranicznych w ciągu ostatnich 3 lat, ocen rocznych uzyskanych w ubiegłym roku szkolnym – 
2020/2021 z zachowania, języka angielskiego, informatyki, geografii i biologii oraz posiadanych 
opinii lub orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także działań przyczyniających się 
do promocji i rozwoju szkoły
16 – 17 czerwca 2022
- weryfikacja złożonych formularzy zgłoszeniowych i ankiet,
- wyłonienie 20 uczniów, którzy przystąpią do dalszej części rekrutacji – testu znajomości języka 
angielskiego

17 czerwca 2022 godz 15.00 – ogłoszenie listy 20 uczniów, którzy przystąpią do dalszej części 
rekrutacji 

20 czerwca 2022 o godz.10:30 – 11:25
- test badający poziom znajomości języka angielskiego 

 22 czerwca 2022
- ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów (10 osób) oraz listy rezerwowej (5 uczniów)
 i umieszczenie jej na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły.

Warunkiem udziału w rekrutacji jest terminowe złożenie   Karty zgłoszenia   oraz   Ankiety   podpisane  
przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.
W rekrutacji nie mogą wziąć udziału uczniowie, którzy uczestniczyli w projektach POWER – 
Ponadnarodowa mobilność uczniów z ramienia FRSE.

3. Projekt zgodny jest z założeniami zasady równości szans. Z tego względu ilość  miejsc podczas 
mobilności przeznaczona dla uczniów zostanie równo podzielona pomiędzy uczniów z 
trudnościami edukacyjnymi oraz osiągającymi wysokie wyniki w nauce. Uczniowie biorący udział 
w mobilności powinni cechować się pracowitością, dobrym zachowaniem i aktywnym 
uczestnictwem w życiu szkoły.

4.W przypadku rezygnacji ucznia jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy rezerwowej.

Prawa i obowiązki uczestników projektu
1. Uczestnik ma prawo do:
- nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do mobilności
- zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy
- otrzymania pomocy dydaktycznych i/lub materiałów promocyjnych



- nieodpłatnego uczestnictwa w mobilności (w tym przejazd, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie, 
bilety wstępu, udział w lekcjach w szkole partnerskiej).
2. Uczestnik zobowiązany jest do:
- podpisania Oświadczenia uczestnika – zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 
realizacji projektu przez kandydata oraz jego opiekuna prawnego, a także Zasad uczestnictwa 
ucznia w przedsięwzięciu w ciągu 3 dni od daty ich otrzymania
- uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do mobilności (dopuszczalna liczba 
usprawiedliwionych nieobecności to 10% - usprawiedliwienia każdej nieobecność u prowadzącego 
zajęcia w formie pisemnej (podpisane przez opiekuna prawnego)
- aktywnej pracy podczas zajęć przygotowujących do mobilności, w tym pomocy podczas 
przygotowywania materiałów merytorycznych na zagraniczne zajęcia edukacyjne,
- przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w mobilności oraz posiadania kopii 
Kompendium dla uczestnika
 w trakcie mobilności, które zawiera: adres miejsca docelowego wyjazdu i instytucji przyjmującej, 
telefony kontaktowe do opiekunów, numery alarmowe, harmonogram zajęć
- wypełniania dokumentów monitorujących przebieg realizacji projektu (np. listy obecności, 
raporty, ankiety)
- przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do podjęcia mobilności zagranicznej oraz 
informacji od lekarza o przyjmowanych na stałe lekach w terminie 5 – 9 września 2022
- punktualnego stawienia się  z opiekunem prawnym na miejsce zbiórki (Szkoła Podstawowa nr 33
w Sosnowcu) przed mobilnością; opiekun prawny zobowiązany jest do punktualnego odbioru 
uczestnika z miejsca zbiórki (Szkoła Podstawowa nr 33 w Sosnowcu) w dniu powrotu z mobilności
- aktywnego uczestnictwa w działaniach upowszechniających rezultaty mobilności we współpracy
 z  nauczycielami – opiekunami.
3.W razie niewywiązywania się z powyższych obowiązków uczeń zostanie skreślony z listy 
uczestników mobilności.

Rezygnacja z uczestnictwa w mobilności

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie:
- bez podania przyczyny do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, rezygnacja złożona na 
piśmie  (podpisana przez rodziców / prawnych opiekunów) do Dyrekcji szkoły
- rezygnacja w trakcie trwania zajęć przygotowujących do mobilności jest możliwa tylko
w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych i musi być złożona niezwłocznie do 
Dyrekcji szkoły; do rezygnacji należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. 
zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie,  rezygnacja musi być podpisana przez rodziców / 
prawnych opiekunów).
2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestnik zobowiązany jest zwrócić otrzymane
materiały dydaktyczne i/lub szkoleniowe.

Załączniki do niniejszego regulaminu zostaną udostępnione na stronie szkoły 13 czerwca 2022:
Karta zgłoszenia
Ankieta
Oświadczenie uczestnika
Zasady uczestnictwa ucznia w przedsięwzięciu


