REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „A TOUR AROUND EUROPE”
Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników projektu oraz
ogólne zasady uczestnictwa w projekcie „A TOUR AROUND EUROPE”.
§1
1. Informacje o projekcie
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz realizowany jest w ramach programu
Erasmus+; akcja kluczowa: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; akcja
partnerstwa strategiczne - współpraca szkół. Partnerami projektu są: V Liceum Ogólnokształcące im.I.J.
Paderewskiego z Bydgoszczy oraz Agrupamento de Escolas Abade de Bacal z Braganca w Portugalii.
Projekt jest realizowany w terminie od 1.10.2019 do 31.08.2022 r. Projekt skierowany jest do uczniów
V Liceum Ogólnokształcącego , uczęszczających do klas I - III liceum czteroletniego. Wsparciem
objętych zostanie 20 uczniów V LO w Bydgoszczy spełniających kryteria udziału w projekcie.
2. Głównymi celami projektu są:





pokonywanie barier językowych poprzez rozwijanie umiejętności sprawnego posługiwania się
językiem angielskim;
wzbogacanie wiedzy uczniów o kulturze, tradycji i tożsamości krajów europejskich oraz
popularyzowanie wiadomości o krajach partnerskich;
nabywanie umiejętności pracy zespołowej, kreatywnego działania oraz wspólnego
pokonywania trudności oraz zespołowe opracowywanie alternatywnych rozwiązań;
rozpowszechnianie walorów antropogenicznych i atrakcji turystycznych, popularyzacja
turystyki i rekreacji we własnym regionie oraz podejmowania działań na rzecz zachowania
dziedzictwa kulturowego.
§2

Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w czerwcu 2021 r. przez Zespół Rekrutacyjny w V
Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy
W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:





Dyrektor V LO: Leszek Siekierski
Zastępca dyrektora: Grzegorz Waszkiewicz
Zespół projektowy: Olga Wysocka, Joanna Borkowska,
Koordynator projektu: Magdalena Jasińska

Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej
projektu i szkoły.
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2. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej w roku szkolnym2020/2021:
17.06.2021

czwartek godzina 8:00 – 8:45 test z języka angielskiego;

17.06.2021

czwartek godzina 10:50 – 12:30 rozmowy klasyfikacyjne z zainteresowanymi (w języku
angielskim)

18.06.2021

piątek godzina 8:00 – 8:45

test z geografii;

21.06.2021
poniedziałek do godziny 11:00 Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych (wersja
elektroniczna na adres 5logeografia@gmail.com i wersja papierowa do koordynatora projektu M.
Jasińskiej sala 217 );
23.06.2021

ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej;

25.06.2019

dostarczenie przez uczniów pisemnego potwierdzenie udziału w projekcie;

Wrzesień 2021 rekrutacja uzupełniająca.
Wrzesień 2021 spotkanie organizacyjne z uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie;
Wrzesień 2021 spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów zakwalifikowanych
projekcie;

do udziału w

3. Warunki uczestnictwa w projekcie.
Uczestnikiem projektu może być osoba, która:








z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie;
jest uczniem V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, uczęszcza do klasy I- III liceum
czteroletniego ,
wykazuje zainteresowanie tematyką projektu;
średnia ocen śródrocznych i rocznych w roku szkolnym 2020/2021 kandydata jest pozytywna
i pozwala na promocję do następnej klasy;
cechuje się nienagannym zachowaniem (ocena śródroczna i roczna zachowania w roku
szkolnym2020/2021–minimum dobra);
posiada ważny paszport lub dowód osobisty, co najmniej na kolejne 18 miesięcy
w terminie planowanego wyjazdu (rok szkolny 2021/2022) posiada ważne zaświadczenie o
szczepieniu przeciw COVID- 19

4. Proces rekrutacji obejmuje:
A. rozwiązanie testu z j. angielskiego

17.06.2021 czwartek godzina 8:00 – 8:45;

B. Rozmowę kwalifikacyjną

17.06.2021 czwartek godzina 10:50 – 12:30

C. rozwiązanie testu z geografii

18.06.2021 piątek godzina 8:00 – 8:45

D. złożenie wersji elektronicznej (na adres 5logeografia@gmail.com) i papierowej (do koordynatora
projektu – M. Jasińskiej) w terminie do 21.06. 2021 do godziny 11:00 następujących dokumentów:
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formularze dokumentów dostępne są pod poniższymi linkami:
 CV Europass https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cv/compose
 Europejski paszport umiejętności
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/esp/compose
 Paszport językowy https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cl/compose
 List motywacyjny https://europass.cedefop.europa.eu/editors/pl/cl/compose
E. złożenie poniższych dokumentów :





formularz zgłoszeniowy (załącznik 1);
zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (załącznik 2);
oświadczenie rodziców (załącznik 3);
inne np.: dyplomy, kursy, szkolenia, osiągnięcia, referencje;

5. Kryteria rekrutacji:
Kandydat może uzyskać maksymalnie 22 punkty, na które składa się:
1. CV (0-4 pkt)
2. List motywacyjny (0-4 pkt)
3. zaangażowanie w życie szkoły:
• reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach – (0 - 2 pkt)
• udział w imprezach szkolnych – (0- 2 pkt)
• wolontariat – (0- 2 pkt)
4. wynik testu z języka angielskiego (0-2pkt )
0% – 49% - 0 p
50% - 80% - 1 p
81% - 100 % - 2 p
5. wynik testu z geografii (0-2pkt )
0% – 49% - 0 p
50% - 80% - 1 p
81% - 100 % - 2 p
6. wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-4pkt)
średnia powyżej 3.5 –2p
średnia powyżej 4.5 – 4p
7. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy
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głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w V LO oraz na stronie
internetowej szkoły.










Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy Uczeń
zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie
danych osobowych
Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji Uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych i pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału
w projekcie.
Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że Uczeń nie może być
uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym
momencie trwania projektu.
Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne
Uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu i ich rodzice/ opiekunowie, są zobowiązani do udziału
w spotkaniu informacyjnym z Zespołem Projektowy
§3

Prawa i obowiązki uczestnika projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:





zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy;
informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź
przekazywanych bezpośrednio uczestnikowi;
otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć;
otrzymania zaświadczenia uczestnictwa w projekcie.

2. Uczestnik zobowiązuje się do:










punktualnego i regularnego uczestnictwa we wszystkich etapach realizacji projektu (podpis
na liście obecności);
usprawiedliwienia każdej nieobecności na zajęciach u prowadzących zajęcia;
nie sprzedawania materiałów dydaktycznych, otrzymanych podczas udziału w projekcie;
czynnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu –zgodnie z założeniami projektu,
np. do terminowego wypełnienia dokumentów wymaganych przez Narodową Agencję
programu Erasmus+ i V LO w Bydgoszczy (testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych,
ankiet poziomu zadowolenia);
uzupełniania zaległości (spowodowanych nieobecnością na zajęciach) we własnym zakresie
lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym kurs;
uczestnictwa w wyjeździe studyjnym na terenie Polski (m.in. spływ kajakowy, zwiedzanie
Krakowa, Bydgoszczy, Torunia, zajęcia warsztatowe) i pokrycia kosztów tych wyjazdów ( ok.
800 zł/os);
uczestnictwa w zajęciach warsztatowych i wywiązywania się z powierzonych zadań (realizacji
poszczególnych etapów projektu);
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stworzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej efekty uczestnictwa w projekcieprzewodnik turystyczny;
aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu.
Posiadania zaświadczenia potwierdzającego szczepienie przeciw COVID 19 (podczas
planowanych w ramach projektu zajęć w Polsce i w Portugalii)

3. Uczestnik wymiany międzynarodowej i jego rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do
zagwarantowania opieki, zakwaterowania i częściowego wyżywienia uczniowi z Portugalii podczas
jego pobytu w Bydgoszczy.
§4
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
w przypadku gdy:
a. rezygnacja została zgłoszona na piśmie do dyrektora V L.O. w terminie do 7 dni po zakończeniu
procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być
podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego) tzn. do 30.06. 2021 r.;
b. rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub
zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji.
Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np.
zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez
rodzica/opiekuna prawnego.
2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku gdy:
a. rezygnacja z udziału w projekcie spowodowana jest przyczyną inną niż wymienione w §5 ust. 1,2.
Uczeń lub jego rodzice/ opiekunowie ponoszą koszty w części proporcjonalnej do nakładów
finansowych już poniesionych przez V L.O;
b. Uczestnicy, którzy ze względów dyscyplinarnych zostaną wykluczeni z udziału w projekcie ponoszą
koszty w części proporcjonalnej do nakładów finansowych już poniesionych przez V LO;
c. w przypadku rezygnacji z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w
chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
w każdym czasie.
3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
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Załącznik nr 1
Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie ERASMUS + A TOUR AROUD EUROPE
(wypełnia uczeń składający wniosek; prosimy wypełnić komputerowo, drukowanymi literami)
DANE OSOBOWE UCZESTNIKA
Nazwisko
Imię 1
Imię 2 (jeśli wpisane w dowodzie osobistym)
Nazwisko rodowe
Data urodzenia(dd-mm-rrrr)
Miejsce urodzenia
Obywatelstwo (wszystkie posiadane)
ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA
ulica/numer
kod pocztowy/miejscowość
województwo
Seria i nr paszportu/D.O.
Data ważności paszportu/D.O.
Telefon kandydata
Telefon do rodziców/opiekunów
Adres e-mail
DANE OSOBY BLISKIEJ, PRZEBYWAJĄCEJ W
POLSCE, Z KTÓRĄ NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ W
RAZIE KONIECZNOŚCI:
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon/telefon komórkowy:
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Załącznik nr 2
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów
..............................................................................
adres zamieszkania rodziców/opiekunów
…………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych mojego syna/ córki
____________________________________________________________________________
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji do projektu A TOUR AROUND EUROPE
Erasmus+ (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018,
poz. 1000) o az zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))

..........................................................................
(podpis rodzica/ opiekuna)
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Załącznik nr 3
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów
..............................................................................
adres zamieszkania rodziców/opiekunów
…………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki .........................................................................................
w projekcie „ERASMUS+ A TOUR AROUND ” oraz akceptuję postanowienia regulaminu uczestnictwa
w projekcie. Jednocześnie zgadzam się na goszczenie uczestnika projektu z Portugalii podczas wymiany
uczniów w ramach projektu.

Czytelny podpis rodziców/opiekunów:
1. matka ...........................................
2. ojciec ............................................
3. opiekun prawny ...............................

8

