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Regulamin rekrutacji, zadań uczestników, zasad rezygnacji z 

międzynarodowego projektu realizowanego w ramach programu 

ERASMUS +  

„` 

§ 1 

1.     Regulamin rekrutacji dotyczy projektu  Erasmus+  Człowiek i las. Jak korzystać z natury 

bez jej degradacji” – „Man and the forest. How to benefit from nature without its degradation” 

 

2.     Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w  ramach 

programu partnerstwa na małą skalę na rzecz Edukacji Szkolnej – Współpraca Szkół 

programu Erasmus +. 

 

3.     Cele projektu  : 

·        Wzrost świadomości i wrażliwości ekologicznej; 

·        Pogłębianie wiedzy na temat środowiska naturalnego; 

·        Ograniczenie negatywnego wpływu działań człowieka na  środowisko naturalne; 

·        Współpraca międzynarodowa; 

·        Doskonalenie umiejętności z języka angielskiego; 

·        Wzrost świadomości i ekspresji kulturowej i ekologicznej; 

·        Doskonalenie umiejętności pracy w zespole; 

 

4.     Realizatorem projektu w Polsce jest  Zespół Szkolno- Przedszkolny z Oddziałami 

Integracyjnymi  w Kampinosie. 
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5.     Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2022r. do 1 kwietnia 2024 r. 

6.     Projekt skierowany jest do uczniów  klasy VIII B,  chętnych do rozwijania swoich 

kompetencji językowych oraz gotowych do podejmowania działań projektowych. 

7.     Udział w projekcie jest dobrowolny. 

8.     W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 10 uczniów. 

9.     W ramach projektu przewiduje się  1  pięciodniowy wyjazd uczniów z opiekunami do 

kraju  partnerskiego oraz wyjazdy warsztatowe w ramach projektu. 

  

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  w zakładce Erasmus+ . 
 
2.     Przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji 
przez koordynatora projektu. 
 
3.     Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą członkowie 
Zespołu Projektowego. 
 
4.     Proces rekrutacji odbywa się na terenie ZSP w Kampinosie 
 
5.     Rekrutacja do projektu trwa od   4 do 21  października 2022 roku. 
 
6.     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; 
 
·        odpowiednie cechy osobowości: sumienność, rzetelność,   odpowiedzialność, 
kreatywność, systematyczność, terminowość; 
 
·        co najmniej bardzo dobra ocena z  zachowania na zakończenie poprzedniego  roku 
szkolnego; 
 
·        znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną  komunikację  
( na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej); 
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·        złożenie deklaracji  przez  kandydata do  koordynatora projektu do 11  października 
2022r; 
·        posiadanie ważnego  paszportu  lub dowodu osobisty upoważniającego do wyjazdu 
zagranicznego oraz  karty EKUZ ( Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego). 
 
7.  Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały największą ilość 
punktów.  Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 25 października 2022 roku i 
podana do publicznej wiadomości na stronie szkoły i tablicy ogłoszeń w szkole. 
 
 8.      W wypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania projektu, przyjmowani będą uczniowie 
z listy rezerwowej zgodnie z kolejnością na liście. 
 
9.    Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez  komisję 
rekrutacyjną. 

 
Zadania  uczestników projektu 

 
§ 3 

 
1.     Każdy Uczestnik ma prawo do: 
 
·        informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź 

przekazywanych bezpośrednio uczestnikom; 

 

·        nieodpłatnego udziału w projekcie. 

2.     Każdy uczestnik ma obowiązek: 
 
·        terminowo wypełniać obowiązki  wynikające z prac przydzielonych  
w harmonogramie; 
 
·        współpracować z koordynatorem i opiekunem projektu oraz uczniami wchodzącymi   

w skład grupy projektowej; 

 

·       upowszechniać  działania projektowe  wśród społeczności szkolnej i lokalnej; 

 

.       uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych w celu realizacji projektu; 

.       włączyć się w działania na stronie internetowej udostępnionej przez włoską szkołę; 

.  tworzyć i opracowywać materiały niezbędne do realizacji poszczególnych działań 

przewidzianych na wszystkich etapach trwania projektu oraz przekazywać je 

koordynatorowi; 

.       dokumentować działania związane z projektem , np. zdjęcia, filmiki; 
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.       godnie wypełniać obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym; 

.       pokryć koszty rezygnacji/przebukowania  zakupionego biletu lotniczego. 

 
3.     Uczniowie biorący udział w jakiejkolwiek formie wsparcia projektowego 

zobowiązani są do wypełnienia i podpisania stosownej deklaracji uczestnictwa wraz  

z rodzicem lub opiekunem prawnym oraz do wyrażenia 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 lub opiekun prawny ucznia zobowiązuje się 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 

§ 4 
 

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 Kampinosie  w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego 

bez podania przyczyny (rezygnacja musi być złożona na piśmie i podpisana przez rodzica lub 

prawnego opiekuna); 

 

2.     W przypadku  zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej   i odwołania  

uczestnictwa w projekcie w terminie do 30 dni od daty planowanego wyjazdu, 

rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej 

rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji noclegu). 
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Skreślenie z listy uczestników projektu 

§5 
 
1. W razie niewywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań projektu,  

określonych w  § 3. ust. 2,3,4 , zespół projektowy  zastrzega sobie prawo do skreślenia 

ucznia z grona uczestników projektu.  Zespół projektowy  zastrzega sobie prawo do 

wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

Postanowienia końcowe 
§6 

 
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.     Zespół projektowy  jest zobowiązany udostępnić treść  regulaminu na stronie 
internetowej szkoły  w zakładce Erasmus +. 
 
 
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; 
 
 
Wyjaśnienie pojęć: 
 
Beneficjent –  ZSP w Kampinosie 
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 
 
Koordynator-osoba odpowiedzialna za działania projektowe 
 
Zespół projektowy: Dyrektor Edyta Włodarska , Małgorzata Perkowska – koordynator 
projektu, Agata Celejewska – opiekun  projektu , Pedagog - Anna Rybka 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE ERASMUS+  

„Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez jej degradacji” – „Man and the forest. How to 

benefit from nature without its degradation” 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego: 

syna/córki…………………………………………………………………………………klasa……………………………….….. 

w projekcie Erasmus + realizowanego przez  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  z Oddziałami 
Integracyjnymi w Kampinosie . 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi 
projektu. 

 
 
Miejscowość, data……………………………..…          

………………………………………………………………………………. 

 (Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów) 
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Załącznik nr 2 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

na wyjazd dziecka w ramach projektu Erasmus+ ‚ Człowiek i las. Jak korzystać z natury bez 

jej degradacji” – „Man and the forest. How to benefit from nature without its degradation” 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

…………………………………………………………………………………………...ur…………………………………… 

w …………………………………………………………………, nr PESEL……………………….……………………… 

w wyjeździe do ………………………………….., w terminie…………………………………………………… 

Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie mieszkało u rodziny 
ucznia szkoły goszczącej oraz realizowało program wizyty. Jestem świadomy, że moje 
dziecko będzie pod opieką nauczycieli i prawnych opiekunów ucznia goszczącego lub 
pracowników szkoły goszczącej. 

Uwagi dotyczące zdrowia dziecka: 

choroby przewlekłe i przyjmowane leki………………………………………… 
inne sporadyczne dolegliwości (omdlenia, bóle głowy, duszności, szybkie męczenie, choroba 
lokomocyjna itd. …………………………………………………………………………………… 
alergie (leki, żywność, inne) …………………………………………………………………………………… 

Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na publikację zdjęć mojego 
dziecka na stronie internetowej szkoły, platformie e-Twinning i portali społecznościowych 
Facebook, na potrzeby szkół partnerskich i w lokalnych mediach tylko i wyłącznie na 
potrzeby programu ERASMUS +. Rozumiem również, że zdjęcia, filmy oraz nagrania wideo 
dotyczące uczniów biorących udział w projekcie mogą być wykorzystane przez szkoły 
partnerskie i/lub ich Narodowe Agencje w materiałach promocyjnych. 

W razie zagrożenia życia lub zdrowia mojego dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, 
zabiegi diagnostyczne, operacje. 

 Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje  
o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki i bezpieczeństwa 
podczas wyjazdu. 

 Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z założeniami programu Erasmus + 
(www.erasmusplus.org.pl) z regulaminem udziału w projekcie Erasmus+ oraz 
zasadami uczestnictwa w mobilnościach. 

Rodzice /imiona i nazwiska/ 

……………………………………………..          …………………………………………… 

Numer telefonu…………………………….          …………………………………………… 

Miejscowość, data…………………………           Podpisy………………………………….. 

http://www.erasmusplus.org.pl/
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