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„Vandalismus - Erscheinungsformen, Hintergründe und Präventionsmaßnahmen im europäischen Vergleich” 

 

 

Regulamin rekrutacji do udziału w projekcie 

„Vandalismus - Erscheinungsformen, 

Hintergründe und Präventionsmaßnahmen im 

europäischen Vergleich” 

w ramach programu Erasmus +, sektor edukacja szkolna,  

współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

 

Regulamin sporządzony na potrzeby projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana 

Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach określa zasady wyboru i warunki uczestnictwa uczniów i 

nauczycieli w międzynarodowym projekcie „Vandalismus - Erscheinungsformen, 

Hintergründe und Präventionsmaßnahmen im europäischen Vergleich” w ramach programu 

Erasmus+ oraz kryteria doboru uczniów na międzynarodowe wymiany uczniowskie. Jako 

wymianę uczniowską rozumie się krótkoterminowy wyjazd ucznia do szkoły partnerskiej w 

celach edukacyjnych.   

  

§ 1. Informacje o projekcie 

1. Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” Akcja 

KA229  Partnerstwa Strategiczne.   

2. Koordynatorem projektu jest szkoła z Niemiec- Berufliche Oberschule Cham 

3. Partnerami projektu są szkoły z: Polski, Włoch (I.I.S.S. "S. Trinchese", Grecji (1 epal 

peiraia), Portugali (Escola Básica e Secundária de Canelas) 

4. Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.18- 31.08.20 

5. Głównym celem projektu jest:  

a) współpraca szkół z różnych krajów oparta o projekty związane z wandalizmem w 

przestrzeni publicznej, głównie wśród młodych ludzi. 

Projekt ma również na celu: 

a) uspołecznienie uczniów,  

b) walkę z dyskryminacją,  
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c) umożliwienie młodym ludziom poznawania innych kultur, rówieśników z krajów 

partnerskich,  

d) doskonalenie umiejętności językowych, informatycznych, komunikacyjnych  

e) Uwrażliwienie uczniów na konieczność głębszego zaangażowania w działania szkoły.  

f) podniesie samooceny i pewności siebie. 

6. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. 

7. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.  

8. W ramach projektu przewiduje się krótkoterminowe, wyjazdy uczniów wraz z opiekunami 

do Niemiec, Grecji, Włoch, Portugali oraz zajęcia dodatkowe związane z działaniami 

projektowymi.  

9. Ze względu na specyfikę projektu, jednorazowo może uczestniczyć w wyjazdach sześcioro 

uczniów. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów szczególnie 

wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.  

10. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków 

Unii Europejskiej. Wyjazdy są opłacane z dofinansowania otrzymanego przez szkołę. 

Grant pokrywa koszty transportu, zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, wyżywienia, 

noclegów.  

11. Na wyjeździe uczniowie prezentują wyniki dotychczasowej pracy, a także pracują nad 

projektem wspólnie z uczniami z krajów partnerskich.  

12. Językiem roboczym projektu jest język angielski. 

13. Projekt realizowany jest w formie: zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz 

indywidualnie przez uczniów. 

 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza  

w Jelczu-Laskowicach.  Uczestnictwo w projekcie nie jest równoznaczne z udziałem  

w krótkoterminowych zagranicznych wymianach szkolnych. Udział krótkoterminowej 

zagranicznej wymianie szkolnej jest określony w § 3. 

2. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne. 
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3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie przez ucznia chęci uczestnictwa 

i pisemna zgoda rodziców na udział ucznia w projekcie i związanymi z nim zajęciami 

dodatkowymi  oraz wyjeździe zagranicznym. Stosowne formularze dokumentów stanowią 

załączniki do Regulaminu i są dostępne u koordynatora Pani Katarzyny Milewskiej, na 

stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus +.    

 

§ 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu na krótkoterminowe wymiany uczniów  

i nauczycieli 

 

1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły 

stosownym zarządzeniem. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020. 

3. Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe zagranicznym jest co najmniej 80% frekwencji na 

zajęciach dodatkowych związanych z projektem stosowne ubezpieczenie ucznia na 

wyjazdy zagraniczne (w zakresie rodziców / opiekunów prawnych ucznia) , pisemna zgoda 

rodziców na udział ucznia w projekcie, wyjeździe zagranicznym i związanymi z nim 

zajęciami dodatkowymi, a także pozytywna decyzja Komisji Rekrutacyjnej. 

Zaangażowanie uczniów w prace projektowe (uczestnictwo w spotkaniach projektowych, 

podejmowanie dodatkowych zadań związanych z organizacją projektu)  będzie oceniał 

Koordynator projektu, natomiast inne kryteria i umiejętności praktyczne z nim związane 

oceni Komisja Rekrutacyjna. 

4. Do wyjazdów zagranicznych będą kwalifikowani uczniowie zaangażowani we wszystkie 

prace nad projektem i zajęcia dodatkowe wspierające cele projektu począwszy od września 

2018r. 

5. Szczegółowe kryteria rekrutacji uczniów:  

     Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów (w przypadku takiej samej 

liczby punktów może za dodatkowe kryteria uzyskać +6 punktów za ocenę z j. niemieckiego), 

na które składa się:  

a) średnia ocen za I półrocze (kl. I) lub końcoworocznych (pozostałe klasy) proces 

rekrutacji – maksymalnie 18 p 

średnia Max 6.0 pkt 
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Ocena zachowania Max 6.0 pkt 

Ocena z j. angielskiego Max 6.0 pkt 

 

b) Autoprezentacja- maksymalnie 22 p 

0-22 pkt. w zależności od zaangażowania, umiejętności zaprezentowania własnych 

pomysłów, poprawności i staranności opisu 

 

        

Dlaczego jesteś zainteresowany wyjazdem? Max 6.0 pkt 

W jaki sposób będziesz przygotowywał się do wyjazdu? Max 2.0 pkt 

Co zrobisz, jeśli będziesz chciał coś powiedzieć (zapytać 

o coś), a nie będziesz znał właściwych słów? 

Max 2.0 pkt 

Jakie będą korzyści z wyjazdu? (Dla Ciebie, Twojego 

otoczenia, Twojej szkoły) 

Max 6.0 pkt 

W jaki sposób chciałbyś / chciałabyś przedstawić relację 

z wyjazdu (w szkole)? 

Max 6.0 pkt 

c) Premiowanie pracy na rzecz projektu- max 10 pkt. 

W przypadku zdobycia przez kandydatów takiej samej liczby punktów dodatkowo           

premiowana jest pozytywna opinia wychowawcy klasy i Dyrektora Szkoły.  

6. Szczegółowe kryteria doboru nauczycieli na krótkoterminowe wizyty zagraniczne. 

a) zaangażowanie w życie szkoły i pracę w projekcie potwierdzone przez Dyrektora 

Szkoły - doświadczenie w realizacji wcześniejszych projektów, organizowanie zajęć 

dodatkowych i imprez szkolnych, znajomość założeń i celu projektu, chęć do 

współpracy ze szkolnym koordynatorem projektu autoprezentacja  

b) zdolność do radzenia sobie w różnych sytuacjach za granicą, samodyscyplina, 

odpowiedzialność, punktualność – autoprezentacja, 

c) autonomia językowa -umiejętność porozumiewania się w języku angielskim na 

poziomie komunikatywnym 

d) zgoda Dyrektora Szkoły na udział w wyjeździe krótkoterminowym. 

7.  Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół ds. rekrutacji listy 

    głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej. 
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8. W przypadku, gdy zakwalifikowany uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie 

skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych, wolne miejsce 

zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, 

9. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

10. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej w każdej chwili będą służyć chętnym uczniom  swoją 

pomocą i  radą, nie mogą jednak nikogo faworyzować i przejmować za uczniów 

inicjatywy.   

11. Komisja Rekrutacyjna ustala na podstawie zebranych o uczniu informacji w procesie 

rekrutacyjnym, szkołę partnerską, do której uczeń wyjedzie. Uczeń nie ma możliwości 

wyboru szkoły partnerskiej.  

12. W związku z pełną przejrzystością regulaminu wyboru uczniów na wyjazdy zagraniczne 

decyzja podjęta przez Komisję Rekrutacyjną będzie ostateczna.   

13. Szkoła pokrywa z funduszy unijnych wszystkie  koszty związane z podróżą (koszty 

podróży od miejsca zbiórki – lotniska, do miejsca docelowego), wyżywieniem ucznia za 

granicą, ubezpieczenia i zajęć w szkole zagranicznej.  W związku z tym nie dopuszcza 

się rezygnacji z wyjazdu za granicę po wykupieniu biletu dla ucznia pod rygorem 

pełnego zwrotu przez rodziców poniesionych przez szkołę kosztów. Wyjątek 

stanowią nieszczęśliwe, nagłe wypadki.  

14. Regulamin pobytu uczestnika na wyjeździe  będzie stanowił oddzielny dokument 

i zostanie przedstawiony do akceptacji i stosowania na zebraniu informacyjnym dla 

rodziców i uczniów po zakwalifikowaniu, przed wyjazdem za granicę.    

15. Niniejszy Regulamin będzie obowiązuje przez cały okres trwania projektu.     

 

§ 4. Dokumenty wymagane podczas wyjazdu 

 

1. Każdy uczeń uczestniczący w wyjeździe zobowiązany jest do posiadania następujących 

dokumentów: 

a. Ważna legitymacja szkolna, 

b. Ważny paszport lub dowód osobisty, 

c. Pisemna zgoda rodziców na udział w projekcie, zajęciach projektowych oraz wyjazd 

zagraniczny, 
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d. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).  

§ 5. Opieka nad uczniami 

 

1. W trakcie zajęć dodatkowych związanych z działaniami dotyczącymi projektu i realizacją 

jego celów, za bezpieczeństwo uczniów w kraju odpowiada nauczyciel prowadzący. 

Wymagana jest pisemna zgoda rodziców na udział ucznia w zajęciach dodatkowych.  

2. Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie mobilności zagranicznej odpowiedzialni są 

nauczyciele biorący udział w wymianie. 

 

 

§ 6. Zasady zachowania uczniów podczas wyjazdu zagranicznego 

 

1. Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować swoim zachowaniem Zespół Szkół im. Jana 

Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach, a także postępować zgodnie z zasadami określonymi 

w Statucie Szkoły. 

2. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z zasadami ruchu drogowego i przepisami BHP 

i przestrzegać ich oraz bezwzględnie stosować się do wszystkich poleceń opiekuna 

podczas wyjazdu. 

3. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek 

zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczoną przez 

organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazdu, bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu. 

5. Uczeń zobowiązany jest do pilnowania osobistych rzeczy i punktualnego zgłaszania się na 

miejsce zbiórki, które wyznacza opiekun, a także posiadania aktualnej legitymacji 

szkolnej, dowodu osobistego lub paszportu. 

6. Uczeń przestrzega programu dnia: ustalonych godzin zbiórki, pobudki, ciszy nocnej, 

posiłków, wycieczek, zajęć programowych. 

7. Uczeń zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania opiekunowi podczas wyjazdu 

zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwo, zdrowiu i życiu uczestników wymiany, w tym 

informowanie o problemach związanych ze swoim stanem zdrowotnym (schorzeniach, 
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potrzebie przyjmowania leków itp.). Nawet najmniejsze problemy zdrowotne należy 

natychmiast zgłosić kierownikowi wymiany. 

8. W przypadku zgubienia się, uczeń oczekuje w tym miejscu, w którym odłączył się od 

grupy (jeśli to możliwe podejmuje próbę kontaktu telefonicznego z innym uczestnikiem 

wymiany lub opiekunem) lub zgłasza się na policję i prosi o pomoc. 

9. Za wszelkie szkody spowodowane z winy uczestnika w czasie pobytu odpowiedzialność 

ponosi uczestnik i/lub jego opiekun prawny. 

10. Uczestnicy nie mogą samowolnie opuszczać miejsca zamieszkania.  

11. Surowo zabrania się samowolnego oddalania od grupy uczestnikom wycieczki poza teren 

miejsca  pobytu bez zgody opiekuna mobilności, który odpowiada za bezpieczeństwo 

grupy. 

12. Zabrania się w trakcie wycieczki palenia tytoniu, spożywania alkoholu i korzystania 

z innych  używek, zarówno w czasie podróży jak i w miejscu docelowym zgodnie 

z założeniami Statutu Szkoły. 

13. Za naruszenie zasad regulaminu wymiany uczeń poniesie konsekwencje ujęte w zapisach 

statutowych i regulaminie szkoły. 

14. W przypadku nagannego zachowania albo samowolnego oddalenia się od grupy, 

opiekunowie mają obowiązek  poinformować o tym fakcie rodziców. Za kontakty 

telefoniczne z opiekunem lub w przypadku telefonicznego kontaktowania się 

z zaginionymi uczestnikami całkowite koszty połączeń telefonicznych ponoszą rodzice.  

15. Podczas trwania wymiany zachowanie uczniów podlega ocenie wg kryteriów na 

poszczególne oceny zachowania zawartych w Statucie szkoły. 

16. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre 

imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, 

religię, czy przekonania, obiekty zabytkowe musi i eksponaty muzealne musi traktować z 

należytym szacunkiem. 

17. Uczestnicy wymiany mają obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu oraz 

bezwzględnego podporządkowania się poleceniom polskich i zagranicznym opiekunów 

wymiany.  
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§ 7.Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów uczestnika wymiany 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) zapoznają się z ustaleniami niniejszego regulaminu 

i akceptują go podpisem na otrzymanej deklaracji zgody. 

2. Po zakończeniu wymiany rodzice są zobowiązani do zapewnienia uczniom opieki podczas 

powrotu do domu.  

3. Dostarczają w wyznaczonym terminie opiekunom wymiany zgodę na uczestniczenie 

dziecka w wymianie.  

4. Mają obowiązek zgłoszenia opiekunom wymiany problemów związanych ze stanem 

zdrowia (potrzebę przyjmowania leków itp.). 

 

§ 8.Postanowienia ogólne 

1. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją całościową projektu oraz rozstrzyganie 

spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora 

Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. Koordynator Projektu 

odpowiedzialny jest za rzeczywistą opiekę nad całościową formą projektu we wszystkich 

jej obszarach. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Aktualna treść regulaminu 

jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce 

Erasmus+. 
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Załącznik 1 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

 

Imię i nazwisko:...........................................................................................................  

 

Klasa:.............................................................................................................  

 

Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie „Vandalismus - Erscheinungsformen, Hintergründe 

und Präventionsmaßnahmen im europäischen Vergleich” w ramach programu Erasmus +, 

sektor edukacja szkolna, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem uczestnictwa w projekcie i 

akceptuję jego postanowienia. 

 

Jelcz-Laskowice 

……………………………… 
miejsce i data  

 

 

……………………………...                                          ………………………… 
  podpis ucznia                                                                                                    podpis rodzica 
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Załącznik 2 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki …………………………………………… 

w projekcie „Vandalismus - Erscheinungsformen, Hintergründe und 

Präventionsmaßnahmen im europäischen Vergleich” w ramach programu Erasmus +, 

sektor edukacja szkolna, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, który 

realizowany jest Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza oraz akceptuję postanowienia 

regulaminu uczestnictwa w projekcie.  

 

 

Jelcz-Laskowice 

………………………………                                          ………………………………. 
miejsce i data                                                                                        podpis rodzica 
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Załącznik 3 

 

Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie  

„Vandalismus - Erscheinungsformen, Hintergründe und 

Präventionsmaßnahmen im europäischen Vergleich” w ramach 

programu Erasmus +, sektor edukacja szkolna, współpraca na rzecz 

innowacji i wymiany dobrych praktyk. 

 

 
Imię i nazwisko ucznia: 

 

 

 

 

Adres stałego zameldowania: 

 

 

 

Data urodzenia: 

 

 

 

Miejsce urodzenia: 

Numer telefonu ucznia: 

 

 

 

Numer telefonu rodzica/prawnego opiekuna: 

Adres email: 

 

 

 

Podpis ucznia 

 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 

 

* Wszystkie dane wypełniamy drukowanymi literami 
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Załącznik 4 

 

 

Dane dotyczące dotychczasowego przebiegu nauki niezbędne do rekrutacji 

 
KRYTERIA PODSTAWOWE Liczba przyznanych 

punktów (wpisuje 

Komisja Rekrutacyjna) 

 
 

średnia ocen za ostatnie półrocze lub końcowych, zachowania, z 

języka angielskiego 

 

Dlaczego jesteś zainteresowany wyjazdem? 

 

 

 

W jaki sposób będziesz przygotowywał się do wyjazdu? 

 

 

 

Co zrobisz, jeśli będziesz chciał coś powiedzieć (zapytać o coś), 

a nie będziesz znał właściwych słów? 

 

 

 

Jakie będą korzyści z wyjazdu? (Dla Ciebie, Twojego otoczenia, 

Twojej szkoły) 

 

 

W jaki sposób chciałbyś / chciałabyś przedstawić relację z 

wyjazdu (w szkole)? 

 

KRYTERIA DODATKOWE  

Opcjonalnie - ocena z j. niemieckiego – maksymalnie 6 pkt 

 

 

 

Pozytywna opinia wychowawcy i Dyrektora Szkoły 

 

 

 

 

Podpis ucznia ___________________________________________________ 
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