
REGULAMIN REKRUTACJI

w ramach ponadnarodowej mobilności (wymiany/wyjazdu zagranicznego) uczniów w
przedsięwzięciu „Akredytacja” w sektorze: Edukacja szkolna nr projektu

2021-1-PL01-KA121-SCH-000019788

§ 1
Postanowienia ogólne

Erasmus+ jest programem UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i
sportu na lata 2021–2027

1. Przedsięwzięcie „Akredytacja” w sektorze: Edukacja szkolna finansowane jest z środków
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i
Europejskiego Korpusu Solidarności.

2. Za wymianę międzynarodową uznaje się:
-wyjazd poza granice Polski na zaproszenie szkoły partnerskiej podczas którego
uczniowie mieszkają w prywatnych domach uczniów - partnerów zagranicznych,
-goszczenie uczestników ze szkoły z partnerskiej Colegio Inmaculada Concepción Jesuitas
Alicante w prywatnych domach w rodzinie w Polsce.
-każdy zakwalifikowany uczestnik zobowiązuje się do zakwaterowania w swoim domu ucznia
ze szkoły partnerskiej na czas jego pobytu w Polsce podczas wymiany

3. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 1 im. św. Urszuli
Ledóchowskiej w Poznaniu STO.

4. W ramach wymiany odbędzie się wizyta grupy 20 uczniów z Hiszpanii w Polsce w terminie
5.03 do 12.03.20222 (lub w terminie późniejszym ze względu na sytuację pandemiczną) oraz
mobilności do Hiszpanii grupy 20 uczniów polskich w kwietniu od 02. do 09.04. 2022. (lub
w terminie późniejszym ze względu na sytuację pandemiczną). W wyjeździe weźmie udział
także  do 4 opiekunów.

5. Uczeń biorący udział w mobilności nie ponosi kosztów finansowych w związku z jej
realizacją. Środki finansowe pochodzą z przedsięwzięcia „Akredytacja” w sektorze: Edukacja
szkolna z środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji
Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

§ 2
Zakres wsparcia

1. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 20 uczniów i uczennic klas siódmych
kształcących się w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w
Poznaniu STO.

2. Uczestnicy Projektu zostaną zakwalifikowani do udziału w mobilności na podstawie
procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą
przedstawiciele Szkoły.



3. Udział w projekcie jest bezpłatny, wszystkie koszty związane z mobilnością, a także działania
przygotowawcze są pokrywane przez Szkołę z dofinansowania z Fundacji Systemu Rozwoju
Edukacji.

4. Czas trwania finansowanej mobilności dla jednego uczestnika wynosi 5 dni oraz
maksymalnie jeden dzień bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu zajęć merytorycznych
oraz maksymalnie jeden dzień następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu zajęć
merytorycznych przeznaczonych na podróż.

5. Jako okres mobilności rozumie się czas trwania zajęć merytorycznych realizowanych podczas
trwania wyjazdu zagranicznego.

6. Zajęcia merytoryczne realizowane w ramach projektu będą odbywały się w dni robocze od
poniedziałku do piątku w wymiarze 6-8h dziennie.

7. W ramach mobilności dodatkowe 2 dni zostaną wykorzystane na podróż do i z Hiszpanii.
8. Podczas zajęć merytorycznych uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli

Ledóchowskiej w Poznaniu STO będą realizować w Hiszpanii wspólnie z uczniami ze szkoły
partnerskiej Colegio Inmaculada Concepción Jesuitas Alicante działania objęte
przedmiotowym projektem.

9. Organizatorzy wymiany zobowiązują się do opłacenia dodatkowego ubezpieczenia na okres
podróży, trwania wymiany i wyjazdu zagranicznego.



§ 3
Komisja Rekrutacyjna

1. Na potrzeby projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna składająca się z
Przewodniczącego Komisji oraz dwóch jej członków.

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzić będzie: dyrektor szkoły oraz dwoje nauczycieli,
koordynatorów projektu.

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należeć będzie: ogłoszenie naboru do projektu, udzielanie
informacji na temat rekrutacji i projektu, weryfikacja złożonych zgłoszeń, stworzenie listy
zakwalifikowanych, listy rezerwowych oraz w razie konieczności przeprowadzenie rekrutacji
uzupełniającej, a także rozpatrywanie odwołań od wyników rekrutacji.

4. W kwestiach spornych związanych z prowadzeniem naboru uczestników decyzję podejmuje
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, dyrektor szkoły.

§ 4
Rekrutacja Uczestników

1. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie procedury
rekrutacyjnej.

2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 20 osób, które:
- uzyskały największą liczbę punktów, zgodnie z punktem 12.2 niniejszego paragrafu
- uczą się języka hiszpańskiego,
- zobowiązują się do udziału w zajęciach przygotowujących do mobilności,
- zobowiązują się wziąć na siebie ryzyko nałożonej kwarantanny (kwarantanna nie dotyczy
uczniów zaszczepionych),
- zobowiązują się do spełnienia wymogów sanitarnych kraju docelowego

3. W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie i uczennice klas 7 Społecznej Szkoły Podstawowej
nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO

4. Wszyscy uczestnicy mają równe prawo dostępu do informacji.
5. Informacje o naborze, a także wszystkie niezbędne załączniki zostaną umieszczone na stronie

internetowej Szkoły oraz będą dostępne w sekretariacie Szkoły.
6. W trakcie trwania rekrutacji informacji oraz wsparcia udzielają uczniom Członkowie Komisji

Rekrutacyjnej.
7. Procedura rekrutacyjna trwa od 01.02.2022 do 08.02.2022
8. W trakcie trwania procedury rekrutacyjnej kandydaci na uczestników projektu przesyłają na

adres malgorzata.szyca@spolecznajedynka.pl scan „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności”
stanowiący załącznik 1 do Regulaminu, a po powrocie do szkoły składają oryginał w
sekretariacie Szkoły w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć stacjonarnych. Aby zgłoszenie
zostało rozpatrzone przez Komisję muszą zostać wypełnione wszystkie wymagane pola
„Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” stanowiącej załącznik 1 do Regulaminu.
Dokumenty muszą zostać również opatrzone podpisem kandydata oraz jego opiekuna
prawnego.

9. Rekrutacja do projektu będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady równości szans
i niedyskryminacji.



10. Uczniowie   zobowiązani   są   do   przekazywania   prawdziwych   danych   w   dokumentach
aplikacyjnych.

11. Szczegółowe kryteria rekrutacji:
11.1 Aplikować mogą uczniowie klas 7 chcący rozwijać kompetencje dotyczące
świadomego bogactwa i zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego Europy, w zakresie
wielojęzyczności, a także w zakresie kompetencji osobistych i społecznych w zgodzie z
zasadami zrównoważonego rozwoju którzy:

- wyślą na adres malgorzta.szyca@spolecznajedynka.pl scan, a także złożą oryginał
w sekretariacie wypełnionej Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności”

-wypełnią formularz rekrutacyjny (lin poniżej) do dnia 08.02.2022. godzina 23:59.
LINK https://forms.gle/qYjcw4dbUETxvMqJ8

11.2 Oceny będą przyznawane na podstawie poniższych kryteriów:
1) Minimum bardzo dobra ocena zachowania za ostatni zakończony semestr w bieżącym

roku nauki– ocena bardzo dobra - 1 punkt, ocena wzorowa - 2 punkty
2) Kryterium zmniejszonych szans (zła sytuacja ekonomiczna, niepełna rodzina, rodzina

wielodzietna-trójka lub więcej dzieci, niepełnosprawność, etc) – 1 punkt
3) Zaangażowanie w różne działania społeczności szkolnej np. wolontariat, samorząd

klasowy i szkolny - 3 punkty
4) Pisemne uzasadnienie chęci uczestnika do udziału w tym projekcie oraz sposób

zaangażowania w jego realizację - 4 punkty

Komisja rekrutacyjna przyznaje punkty według wyżej wymienionych kryteriów po analizie zgłoszenia
ucznia.

§ 5
Lista osób zakwalifikowanych oraz procedura odwoławcza

1. Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu zgłoszeń tworzy listę rankingową, na której
umieszcza 20 kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę
rezerwową.

2. Wstępna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną opublikowane na
stronie szkoły dnia 10.02.2022. do godziny 20:00 i udostępnione w sekretariacie Szkoły
od dnia 11.02.2022

3. Uczniowi, który złożył dokumenty aplikacyjne do projektu przysługuje możliwość
wglądu do oceny Komisji Rekrutacyjnej po wcześniejszym kontakcie z członkami
Komisji.

4. W przypadku niezakwalifikowania się uczestnika do Projektu, przysługuje mu prawo do
wniesienia odwołania.
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5. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. Odwołanie powinno
zostać złożone w formie pisemnej do dnia 13.02.2022

6. Po przeprowadzeniu ewentualnej procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna
opublikuje ostateczną listę uczestników projektu 17.02.2022.

7. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione na
stronie szkoły oraz w Sekretariacie Szkoły.

8. W przypadku rezygnacji lub niepodpisania umowy z zakwalifikowanym uczestnikiem
na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej z najwyższą liczbą punktów
uzyskanych  w procesie rekrutacji.

9. Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa będą na bieżąco aktualizowane przez
Komisję Rekrutacyjną.

10. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie po zakupie biletów lotniczych rodzic
ponosi koszty z tym związane, wyjątek stanowią względy medyczne.

§ 6

Terminarz rekrutacji

Procedura rekrutacyjna trwa od 01.02.2022 r.  do 08.02.2022 do godz. 23:59

Publikacja listy zakwalifikowanych kandydatów 10.02.2022

Publikacja ostatecznej listy uczestników mobilności 17.02.2022.

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji:
Zał. 1 Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności.




