
                 
 

 

Regulamin rekrutacji i udziału  
w projekcie Erasmus+ „Take Action For The Earth”  

Akcja - KA210  Partnerstwa na małą skalę 
 

§ 1 
Informacje o projekcie 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestnictwa w 

projekcie „Take Action For The Earth” finansowanym przez Unię Europejską w 
ramach programu Erasmus + . 

 
2.  Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2022 – 01.09.2024 (24 miesiące). 
 
3. Projekt jest adresowany do uczniów i nauczycieli. Jest to projekt 

interdyscyplinarny, łączy ze sobą elementy wiedzy z chemii, biologii, fizyki, 
ekologii, geografii, technologii informacyjno-komunikacyjnych i matematyki, a 
także umiejętności lingwistyczne. Językiem roboczym projektu jest język 
angielski, co pozwoli na poszerzenie i udoskonalenie kompetencji językowych 
uczestników.  

 
4. Grupą docelową jest 24 uczniów klas drugich. W przypadku braku chętnych 

dopuszcza się udział uczniów klas pierwszych.  
 
5. Główne cele projektu to:  
  
- zrozumienie wybranych przykładów oddziaływania zmian klimatycznych na ludzi i  
naszą planetę w kontekście przyszłości i teraźniejszości, 
-  zrozumienie konsekwencji zmian klimatycznych,  
- zapobieganie marnotrawstwu surowców oraz niewłaściwemu zagospodarowaniu i 
unieszkodliwianiu odpadów, 
- pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie 
korzystnych dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli, 
- podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzanie 
aktywności społecznej. 
 
6. Spodziewane rezultaty to:  
 
- zrozumienie zmian klimatu,  
- poznanie działań podejmowanych przez samorządy lokalne w celu adaptacji do 
zmian klimatu - zmiana systemowa,   



                 
 

- rozwinięcie umiejętności w poszukiwaniu informacji, sprawdzenia ich 
wiarygodności, przeprowadzaniu wywiadów, analizowanie danych,  
- poznanie osób, które mają realny wpływ  na lokalną politykę klimatyczną i 
pokazanie im,  że młodzież jest aktywnie zainteresowana tym tematem,  
- poznanie wielu nowych źródeł informacji i ich wykorzystanie,  
- wypracowanie rekomendacji dla różnych grup wiekowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem seniorów, gdzie jest najtrudniej zmienić nawyki,  
- odejście od  przekonania, że wszystko nam wolno i że skoro nas na coś stać,  nie 
musimy z tego rezygnować,  
- uświadomienie, jak wiele „oczywistych” dla nas rzeczy odczuje zmiany klimatu,  
- zdobycie umiejętności prowadzenia dyskusji na tematy związane z klimatem,  
- praktyczna nauka kompetencji społecznych i obywatelskich,  
- zwiększenie poczucia wpływu a tym samym zaangażowania w działania,  
- poprawa kompetencji językowych i cyfrowych.  
 
7.  Projekt realizowany jest w formie regularnych zajęć pozalekcyjnych oraz 

indywidualnie przez uczniów. 
 
8. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny, a zgodę na udział w projekcie 

podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.  
 
9.  W ramach projektu przewiduje się krótkoterminowe wyjazdy i jednocześnie 

szkolenia nauczycieli,  pięciodniowe mobilności uczniów pod opieką nauczycieli 
do dwóch szkół partnerskich z Francji - Lycée Général et Technologique François 
Arago w Perpignan i Grecji - Geniko Lykeio Kastritsiou  w Patras oraz spotkanie 
projektowe w Polsce. 

 
10. Uczniowie są zakwaterowani i goszczeni w rodzinach uczniów ze szkół 

partnerskich.  
 
11. Udział uczniów w wyjazdach zagranicznych traktowany będzie jako wyraz 

uznania dla uczniów zaangażowanych w  realizację projektu. Jeden uczeń/ 
uczennica może uczestniczyć w wyjeździe jeden raz. W razie nieoczekiwanych 
zdarzeń dopuszcza się dwukrotny wyjazd ucznia/ uczennicy a także goszczenie 2 
uczniów ze szkół partnerskich.  

 
12. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności: 
 
a) grupę docelową, 
b) kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji, 
c) wymagane dokumenty, 
d) prawa i obowiązki uczestników, 
e) zasady rezygnacji z projektu.  



                 
 

 
13. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do 

kompetencji szkoły i będą prowadzone przez koordynatora, panią Joannę 
Wagner-Podlipni  i zespół projektowy w składzie pani Agnieszka Paprocka-
Maciaś, pani Anna Róg oraz pani Gabriela Głodziak. W zespole  projektowym 
pracują ponadto pani Katarzyna Grobarczyk-Piekło i pan Grzegorz Słowik.  

 
14. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej: 

https://goszczynski.nowotarski.edu.pl/  zakładka projekty Erasmus+.  
 

§ 2 
Zadania uczestników projektu 

 
1. Do zadań uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie należą: 
a) wspólnie z koordynatorem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w 
realizacji projektu, podział zadań w zespole; 
b) zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem; 
c) rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających z prac przydzielonych 
w harmonogramie; 
d) współpracowanie ze szkolnym koordynatorem projektu i uczniami realizującymi 
poszczególne działania projektowe; 
e) promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej, lokalnej i 
międzynarodowej (strona internetowa projektu, platforma eTwinning, MS Teams 
portal społecznościowy typu Facebook); 
f) przygotowanie zadań i działań projektowych, ich publiczne prezentacje oraz 
rozpowszechnianie rezultatów po skończeniu projektu; 
g) uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją 
zadań i działań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką 
koordynatora i/lub nauczycieli zaangażowanych w projekt.  
 

§ 3 
Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji 

 
I. Warunki ogólne 
1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala szkoła. 
2. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do projektu zostaje podana 
w ogłoszeniu rekrutacyjnym. 
3. Rekrutację przeprowadza komisja 4-osobowa w składzie: koordynator projektu i 
nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu.  
4. Szkoła ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie 
internetowej szkoły i w dzienniku Librus - ogłoszenia. 
5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego. 

https://goszczynski.nowotarski.edu.pl/


                 
 

6. Formularze zgłoszeniowe uczniów niepełnoletnich dodatkowo winien podpisać 
rodzic lub opiekun prawny. 
7. Na wybór uczestników nie będą miały wpływu ich wyznanie, światopogląd, 
pochodzenie, zachowana zostaje zasada równości płci.  
 
II. Kryteria szczegółowe i dodatkowe 
8. Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują:  
a. znajomość języka angielskiego - około dwuminutowa prezentacja  w formie 
wypowiedzi ustnej w języku angielskim przedstawiająca motywację ucznia do udziału 
w projekcie oraz sprawdzająca umiejętność komunikowania się - max 50 pkt.  
b. przygotowanie CV w języku angielskim - max 20 pkt.  
c. wysoka kultura osobista, frekwencja, umiejętność pracy w zespole,  
zaangażowanie w życie klasy, szkoły i środowiska - oceniane na podstawie opinii 
wychowawcy - max 15 pkt. 
d. roczna ocena zachowania - rok szkolny 2021/2022 (ocena dobra = 10 pkt, ocena 
bardzo dobra = 15 pkt, ocena wzorowa = 20 pkt) - max 20 pkt.  
e. uczniowie w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, losowej - będą mogli otrzymać 
dodatkowo 20 pkt, co stanowić będzie element wyrównywania szans 
f. gotowość do zakwaterowania gościa w rodzinie - 15 pkt.  
W sumie uczniowie będą mogli uzyskać w ramach rekrutacji maksymalnie 140 pkt.  
 
2. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez komisję kwalifikacyjną i 
zamieszczona w protokole. 
 
3.Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji ocena zostanie ogłoszona 
poprzez zamieszczenie informacji w Librusie - Ogłoszenia.  
 
4. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie w 
przypadku zwolnienia się w nim miejsca. Dobór do projektu osób z listy rezerwowej 
będzie następował w kolejności wg liczby uzyskanych punktów. 
 
IV. Procedura w przypadku niepowodzenia rekrutacji i nabory dodatkowe 
 
1. W razie niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń lub 
wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności szkoła zastrzega sobie 
możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru i/lub zmiany liczby uczniów. 
2. Nabór dodatkowy może być prowadzony w trybie przyspieszonym.  
3. W przypadku jednakowej liczby punktów kilku osób, co utrudniłoby wyłonienie 
właściwej liczby uczestników, ustala się, iż wyższą wagę przy ocenie będzie miała 
ocena z motywacji (prezentacja). 
 
 
 



                 
 

§ 4 
Wymagane dokumenty 

 
1. Na etapie rekrutacji: 
a) formularz zgłoszeniowy - zał.1  
b) zgoda rodziców - zał. 2  
c) deklaracja przyjęcia ucznia gościa - zał. 3 
 
 

§ 5 
Prawa i obowiązki uczestników projektu 

  
Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do: 
1. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu 
zarówno przed wyjazdem, w czasie wyjazdu, jak i po powrocie. 
2. Gromadzenia podczas pobytu w krajach partnerskich materiałów do opracowania 
narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w 
spotkaniach.  
3. Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz 
podczas pobytu w krajach partnerskich, przestrzegania poleceń opiekunów 
wyjeżdżających z uczestnikami. 
4. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas 
podróży, udziału w programie kulturowym, zakwaterowania u rodziny goszczącej.  
5. Bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania 
narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania mobilności. W 
przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik zostanie 
bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie i obciążony wszystkimi kosztami 
poniesionymi na organizację jego wyjazdu. 
6. Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny 
dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z 
bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
W przypadku rekomendacji szkoły przyjmującej  Unijnego Certyfikatu Covid.  
Szczegółowy regulamin uczestnictwa w mobilnościach będzie przedstawiany 
bezpośrednio przed wyjazdem.  
 

§ 6 
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

 
1. Szkoła zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu w przypadku 
naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub zaprzestania 
nauki w szkole. 
2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności 
finansowej w przypadku gdy: 



                 
 

- rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Koordynatora projektu w terminie do 5 
dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny, 
- rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły 
wyższej i organizacja wysyłająca została zawiadomiona w terminie do 5 dni od 
zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie 
może być znana przez uczestnika w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego 
do projektu. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć 
zaświadczenie (dowód) dot. sytuacji ją powodującej (np. zwolnienie lekarskie). 
W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez 
rodzica/opiekuna prawnego. 
3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie (z wyłączeniem 
okoliczności, o których mowa w pkt. 2) lub wykluczenia z projektu, uczestnik 
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, 
innych otrzymanych w ramach projektu najpóźniej w chwili złożenia pisemnej 
rezygnacji. 
4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych 
uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału 
w projekcie (np. zmiana nazwiska na bilecie, odwołanie rezerwacji itp.) 
 

§ 7 
Zasady przyjmowania uczniów z zagranicy w domach 

 
1. W czasie realizacji projektu uczniowie przyjmują  partnerów z  zagranicy u siebie w 
domu. 
2. Rodzice/prawni opiekunowie, zobowiązują się, w  tym pisemnie, do zapewnienia 
uczniowi nieodpłatnej opieki oraz  niezbędnych warunków pobytu, w szczególności: 
samodzielnego miejsca do spania,  wyżywienia, możliwości poznania zasad 
funkcjonowania polskiej  rodziny, tradycji i wartości. 
3. Przed spotkaniem  w Polsce koordynator organizuje spotkanie z rodzicami rodzin 
goszczących w celu przekazania niezbędnych informacji związanych z ich 
obowiązkami  względem ucznia-gościa ze szkół partnerskich. 
4. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka przyjmujących ucznia ze 
szkoły partnerskiej - zał. 2.  
 

§ 8 
Skreślenie z listy uczestników projektu 

 
Szkoła zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie i skreślenia ucznia z 
grona uczestników projektu, w przypadku kiedy  uczeń rażąco narusza postanowienia 
niniejszego regulaminu. 
 
 
 



                 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. Szkolny koordynator projektu w porozumieniu z dyrektorem szkoły,  zastrzega 
sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w  przypadku zaistnienia 
nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od  niego. 
2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie  należało do 
komisji złożonej z dyrektora szkoły, szkolnego  koordynatora projektu i jednego z 
nauczycieli będących członkiem  grupy projektowej. 
3. Treść regulaminu jest dostępna u szkolnego koordynatora projektu  oraz na 
stronie internetowej szkoły https://goszczynski.nowotarski.edu.pl/ zakładka projekty 
Erasmus+ 
4.  Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia. 
 
 
 

https://goszczynski.nowotarski.edu.pl/

