Regulamin rekrutacji uczniów do międzynarodowego projektu
realizowanego w ramach programu ERASMUS + w okresie od
1.09.2016r. do 31.08.2018r.
Edukacja szkolna - partnerstwa strategiczne - współpraca szkół
Informacje ogólne

§1

1. Regulamin rekrutacji dotyczy projektu ,, BE AWERE FOR YOUR FUTURE” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim od
01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany
w
ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz Edukacji Szkolnej –
Współpraca Szkół programu Erasmus +.
3.

Cele projektu :

- Wzrost wiedzy i umiej. w zakresie udzielania PP U działających w projekcie.
- Wzrost wiedzy z zakresu udzielania PP w środowisku lokalnym (przedszkolach, szkołach,
podczas imprez masowych, w ngo).
- Dzielenie się swoją wiedzą U i n-li szkół partnerskich z Litwy, Łotwy , Turcji, Polski, Włoch
oraz skorzystanie z ich doświadczeń.
- Podniesienie poziomu znajomości j. ang.
- Wzrost wiedzy o histor. i kulturowe aspekty udzielania PP oraz sposoby dbałości o
zdrowie i bezpieczeństwo związane z kulturą każdego państwa partnerskiego.
-Nawiązanie przez szkoły współpracy z organizacjami i osobami działającymi w sferze
ochrony zdrowia ,a w szczególności obszaru PP.
- Nabycie umiejętności korzystania z TIK przez U szkół partnerskich (aplikacja w telef.,
filmiki instruktażowe, możliwości kształcenia na odległość).
- Wzrost wiedzy u n-li z zakresu ratownictwa, j.obcych, wiedzy o systemach edukacyjnych
w szkołach projektu, wzrost kompetencji społ. i międzykulturowych

- Wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej
4. Realizatorem projektu w Polsce jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu
Pomorskim.
5. Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.
6. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły w wieku od 16 do 19 lat, chętnych
do rozwijania swoich kompetencji językowych, umiejętności udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej i kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz gotowych do podejmowania
działań projektowych.
7. Udział w projekcie jest dobrowolny.
8. W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 24 uczniów.
9.
W ramach projektu przewiduje się cztery krótkoterminowe- pięciodniowe wyjazdy
uczniów z opiekunami do krajów partnerskich: Litwy, Łotwy, Włoch i Turcji.

Zasady rekrutacji

§2

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym
uczniom, podjęte zostaną następujące działania:
1. Zamieszczenie informacji o rekrutacji uczniów do grupy projektowej oraz regulaminu
rekrutacji na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+ w szkole.
2. Przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji
przez wychowawców klas.
3.
Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w skład którego wchodzą
członkowie zespołu projektowego.
4. Proces rekrutacji odbywa sie na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kaliszu Pomorskim.
5. Rekrutacja do projektu trwa od 01 października 2018 roku do 15 października 2018
roku.
6.
Nie przewiduje się proporcjonalnego podziału liczby uczestników na poszczególne
klasy.
7.
Szczegółowe kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczniów do udziału w
projekcie oraz rekrutacji na wyjazdy zagraniczne:
- obowiązkowa obecność na zajęciach grupy medycznej Medical Team wynosząca
minimum 80-90% doskonaląc umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej i kwalifikowanej pierwszej pomocy.
- zaliczenie testu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i
kwalifikowanej pierwszej pomocy, minimum w 90%
- zaliczenie egzaminu praktycznego sprawdzającego umiejętności z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i kwalifikowanej pierwszej pomocy, minimum
w 90%.

8. Pozostałe kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczniów do udziału w projekcie
oraz rekrutacji na wyjazdy zagraniczne:
- motywacja ucznia do udziału w projekcie, deklaracją jest zgoda rodziców.
- oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celu realizacji projektu
- odpowiednie cechy osobowości: sumienność, rzetelność, odpowiedzialność,
kreatywność, systematyczność.
- co najmniej bardzo dobra
poprzedniego roku szkolnego.

ocena

z

zachowania

na

zakończenie

znajomość
języka
angielskiego
w
stopniu
umożliwiającym
swobodną komunikację (na podstawie testu potwierdzającego umiejętności
komunikacyjne, min. 70%)
- Uczeń składa deklarację kandydata u koordynatora projektu do 2 października
2018 r.
- Uczestnik projektu będzie posiadał ważny paszport upoważniający go do wyjazdu
zagranicznego w przypadku kraju partnerskiego, który nie należy do UE lub dowód
osobisty/tymczasowy dowód osobisty w przypadku kraju partnerskiego,
który należy do UE.
- Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą
ilość punktów. Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 16 października
2018 roku.

8. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.
9. W wypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania projektu, przyjmowane będą dzieci z
listy rezerwowej zgodnie z kolejnością na liście.
10. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez
rekrutacyjną.

komisję

§ 3.
Zadania uczestników projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
- Informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź
przekazywanych bezpośrednio uczestnikom.
- Nieodpłatnego udziału w projekcie.
- Otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć.
- Otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu.
2. Każdy uczestnik ma obowiązek:
- Rzetelnie i terminowo wypełniać obowiązki wynikające z prac przydzielonych w
harmonogramie.
- Współpracować z opiekunem projektu oraz uczniami wchodzącymi w skład grupy
projektowej.

- Upowszechniania działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
3. Uczniowie biorący udział w jakiejkolwiek formie wsparcia projektowego zobowiązani są
do wypełnienia i podpisania stosownej deklaracji uczestnictwa wraz z rodzicem oraz zgody
na przetwarzanie danych osobowych.
4. Uczeń zobowiązany jest zaakceptować wyznaczone przez Beneficjenta terminy i miejsce
realizacji działań projektowych bezpośrednio kierowanych do uczniów.
5. Rodzic ucznia zobowiązuje sie do:
- Złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.
- Bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy
udział ucznia w projekcie.
6. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją
zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli.

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
- rezygnacja została złożona na piśmie do Dyrektora ZSP w Kaliszu Pomorskim w
terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny
(w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica);
- rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub
zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność
rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, przez rodzica.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z
listy, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Zespół projektowy zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u koordynatora.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym
1. Zgoda rodziców na udział uczennicy / ucznia w projekcie.
2. Oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
realizacji projektu,
3. Zgoda na przyjęcie osób z zagranicy.

Komplet dokumentów proszę złożyć w plastikowej koszulce (proszę nie zszywać ankiety)

Wyjaśnienie pojęć:

Beneficjent – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim.
Komisja rekrutacyjna – członkowie zespołu projektowego.
Uczestnik projektu – kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
Grupa projektowa – Uczniowie biorący udział w projekcie.
Zespół projektowy: Maciej Rydzewski, Anna Arcimowicz, Karol Kalina, Agnieszka Kubat, Adam
Stąporek, Jadwiga Czerniga.
Koordynator – osoba odpowiedzialna za działania projektowe.

