
Projekt Comenius o numerze                                                                                                                      

2013 -1-TR1- COM06 – 48493 8 o tytule „INTERNETless” realizowany przy 

wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się 

przez całe życie” umożliwia wyjazdy uczniów oraz kadry nauczycielskiej do 

zagranicznych szkół partnerskich biorących udział w projekcie. 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Cele projektu. 

- doskonalenie zdolności nawiązywania relacji interpersonalnych                       

w środowisku rodzinnym oraz koleżeńskim, 

- zwiększenie ilości godzin spędzonych przez młodzież na zajęciach w 

plenerze, 

- poznawanie i uprawianie starodawnych gier i zabaw, którymi zajmowali 

się nasi rodzice i dziadkowie, 

- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych poprzez udział                     

w warsztatach artystycznych, 

- poznawanie typowych form spędzania wolnego czasu z młodymi ludźmi 

w środowisku rodzinnym i praca nad zwiększeniem ilości czasu, który 

każda rodzina może spędzić razem, 

- praca nad zwiększeniem pewności siebie wśród uczniów i nauczycieli 

poprzez udział w międzynarodowej współpracy z uczestnikami projektu, 

- rozwijanie u uczniów zdolności myślenia w sposób kreatywny, 

planowanie ścieżki zawodowej oraz pomoc w sprecyzowaniu mocnych           

i słabych stron ucznia, 

- rozwijanie umiejętności językowych młodzieży w celu zdobywania 

nowych wiadomości i umiejętności zwiększających mobilność młodego 

pracownika na rynku pracy, 

- promowanie mody rozsądnego korzystania ze środków masowego 

przekazu informacji i danych takich jak Internet, smartfon, tablet oraz 

innych urządzeń komunikacyjnych, 

- podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole  zgodnie z Europejską 

wartością dodaną. 

 

W ramach programu odbędą się wyjazdy do 7 spośród 8 krajów 

partnerskich. Przewidziane są również wyjazdy krajowe zaplanowane podczas 



wizyty gości z zagranicy w Polsce. Pierwsze spotkanie odbyło się w szkole                  

w Islandii w miejscowości Laugum. Było to spotkanie organizacyjne projektu,                 

w którym wzięli udział jedynie koordynatorzy z 8 krajów. Kolejne wyjazdy 

zagraniczne to wyjazdy zarówno reprezentantów uczniów jak i nauczycieli. Czas 

pobytu uczniów wraz z opiekunami zagranicą wynosi ok. 7 dni. Wyjazdy do 

krajów partnerskich poprzedzone są szeregiem czynności i spotkań koła 

projektowego, które zostały opisane w złożonym wniosku i które są przewidziane 

do realizacji w latach 2013 -2015.  

Wyjazdy zagraniczne będę realizowane w następujących terminach: 

1). Islandia - październik 2013  

2) Hiszpania - luty 2014 

3) Litwa - kwiecień 2014 

4) Portugalia - czerwiec 2014 

5) Polska – wrzesień  2014 (wizyta delegacji w naszej szkole) 

6) Bułgaria - grudzień 2014 

7) Włochy - kwiecień 2015 

8) Turcja - czerwiec 2015 

Zasady rekrutacji uczniów do projektu: 

W projekcie może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły. 

Uczniowie ubiegający się o wyjazd zagraniczny muszą złożyć w 

sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu wypełniony formularz 

zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem.  Test kwalifikacyjny do wzięcia udziału w 

wyjeździe zagranicznym odbędzie się 2 stycznia 2014 r. Koordynator projektu 

opracowuje zestawienie punktów podsumowujące zaangażowanie uczniów w 

pracę na rzecz projektu. Punkty, które uczniowie będą mogli zdobyć podczas 

realizacji zadań projektowych są przyznawane każdemu uczniowi indywidualnie 

według następującego schematu: 

1).  udział ucznia w przedstawieniu teatralnym 10 pkt 

2).  wypełnienie przygotowanej ankiety 5 pkt 

3). udział w konkursie : I miejsce -10 pkt, II miejsce – 8 pkt, III miejsce – 6 pkt. 



4). udział w zajęciach o tematyce: stój ludowy, tradycje ludowe, dawne sposoby 

spędzania wolnego czasu  5 pkt 

5). udział w zajęciach poświęconym prezentacji przygotowanych przez uczniów     

o tematyce.:  

a). taniec ludowy      5 pkt 

b) stroje ludowe    5 pkt 

c) zapomniane gry        5 pkt 

d) zajęcia survivalowe  5 pkt 

e) historia sztuki i teatru   5 pkt 

f) dyskoteka w stylu „Retro”  5 pkt 

6). obóz pod namiotem       10 pkt 

7). warsztaty tematyczne: 

a) rękodzieło      5 pkt 

b) gotowanie     5 pkt 

c) projektowania strojów ( fryzur)    5 pkt 

8). Uczestnictwo w spotkaniu ze znaną osobą    5 pkt 

9). Test z j. angielskiego, ocena:   bardzo dobry – 10 pkt, dobry – 8 pkt,  

dostateczny – 6 pkt. 

10). Wymiana korespondencji z rówieśnikami z zagranicy po każdej 

zrealizowanej wizycie      5 pkt 

11). Prowadzenie kroniki projektu  2 pkt / miesięcznie przez 2 lata 

12). Reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym i praca na rzecz szkoły.                    

5 pkt 

 

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW WYJAZDU 

§ Postanowienia wstępne 



Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Tarnobrzegu do udziału w partnerskim projekcie 

„INTERNETless” 

 

§  Informacje o prowadzonej rekrutacji 

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji wszystkim uczniom 

zainteresowanym projektem przewiduje się podjęcie następujących działań: 

a) Zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji na stronie 

internetowej ZSP nr 1 w Tarnobrzegu oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń, 

b) Przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz przekazanie 

regulaminu rekrutacji  przez wychowawców. 

 

§ Założona liczba uczestników 

Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w działaniach lokalnych zostaną 

zakwalifikowane min. 24 osoby (uczniowie oraz przedstawiciele kadry), z 

czego min. 12 uczniów weźmie udział w mobilnościach. W przypadku, gdy 

w budżecie projektu pojawią się oszczędności, możliwe będzie 

zwiększenie ilości mobilności. 

 

 

§ Sposób rekrutacji uczestników wyjazdu zagranicznego 

Przedstawicieli kadry zaangażowanych w projekt wyznacza dyrektor. 

Rekrutacja uczniów do wyjazdów zagranicznych odbędzie się w terminie 

ok. dwóch miesięcy od daty realizacji wyjazdu. 

 

Uczniów biorących udział w wizycie zagranicznej wyłoni Komisja 

Rekrutacyjna złożona z dyrektora szkoły, koordynatora projektu                 

oraz wyznaczonego nauczyciela. 

Kryteria naboru uczniów do wyjazdu zagranicznego 

1. Kryterium naboru uczniów do wyjazdu zagranicznego jest minimalna 

ocena z zachowania dobra lub pozytywna opinia wychowawcy                         

nt. zachowania ucznia oraz znajomość języka angielskiego sprawdzona 

w pisemnym teście kwalifikacyjnym. 

2. Kryterium naboru jest ilość punktów zdobytych przez ucznia poprzez 

udział w zadaniach projektowych przewidzianych do realizacji do daty 

najbliższej mobilności. 



3. Uczeń może zwiększyć ilość w sumie zdobytych punktów o punkty 

zdobyte z testu z języka angielskiego. 

 

Uczeń biorący udział w wyjeździe zagranicznym podpisuje deklarację 

zobowiązującą do udzielenia gościny  uczniowi z zagranicy podczas 

realizacji wizyty szkół  partnerskich w Polsce. 

Przed wizytą szkół partnerskich we wrześniu 2014 roku w naszej szkole, 

będzie prowadzona rekrutacja uczniów, którzy zapewnią gościnę uczniom 

z zagranicy biorących udział w projekcie. 

Pierwszeństwo uczestnictwa w pozostałych wyjazdach przewidzianych                

do realizacji w projekcie będą mieć uczniowie, którzy zostali wytypowani 

przez Komisję Rekrutacyjną jako osoby goszczące uczniów z zagranicy 

podczas realizacji spotkania projektowego przedstawicieli szkół 

partnerskich w Polsce. Jako kryterium wyboru ucznia/uczennicy do 

udzielenia gościny Komisja Rekrutacyjna weźmie pod uwagę wkład 

ucznia/uczennicy w pracę na rzecz projektu, ocenę z zachowania lub 

opinię wychowawcy nt. zachowania oraz ocenę z egzaminu z języka 

angielskiego. 

 

Uczeń sprawiający problemy wychowawcze nie może wziąć udziału                    

w wyjeździe. 

 

Uczeń, który brał udział w wyjeździe zagranicznym w bieżącym projekcie 

nie może starać się o wybór do wzięcia udziału w kolejnym wyjeździe.  

 

§ Informacja o wynikach rekrutacji 

Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony 

protokół zwierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy 

członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. 

W/w lista zostanie wywieszona w siedzibie ZSP nr 1 w gablocie 

poświęconej projektowi. 

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 

Projekt lub publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora                     

i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich 

zawartość merytoryczną. 

 

 



 

 

DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI 

UCZESTNIKÓW ORAZ REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS 

„INTERENETless” 

I. Uczniowie, którzy z jakichkolwiek powodów nie dowiedzieli się                   

o prowadzonej rekrutacji do uczestnictwa w programie Comenius,                   

a bardzo chcieliby w nim uczestniczyć proszeni są o zgłoszenie się do 

koordynatora projektu w celu napisania testu kwalifikacyjnego, jeśli 

spełniają wymagane kryteria. 

II. Uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  w Tarnobrzegu biorący 

udział w projekcie zobowiązany jest uczestniczyć w działaniach 

projektu do 31 sierpnia 2015 roku, co potwierdza uczeń i jego rodzice 

(opiekunowie prawni) w deklaracji udziału w projekcie (załącznik nr 1) 

III. Uczeń wyjeżdżający na wyjazd zagraniczny zobowiązany jest do 

przyjęcia i udzielenia nieodpłatnej gościny oraz opieki uczestnikowi  

zagranicznemu przez cały okres wizyty o Polsce. 

IV. Szkoły biorące udział w projekcie zastrzegają sobie prawo                                     

do wprowadzenia zmian w planie realizacji zadań projektu zaistniałych                  

z  niezależnych przyczyn oraz dostosowania harmonogramu do potrzeb 

powstałych w trakcie prowadzenia działań. 

V. Uczeń, który podpisał deklarację udziału w wizycie zagranicznej, a z 

nieuzasadnionych powodów rezygnuje z wyjazdu zobowiązuje się  do 

zwrotu całości kosztów, np.: koszt imiennego biletu lotniczego lub 

autokarowego, które zostały poniesione przez organizatora podczas 

przygotowań do wyjazdu zagranicznego. 

                  

Koordynator: Piotr Gospodarczyk 

Zespół Projektowy: Anita Wójcikowska – Trela, Łukasz Potyrański 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Deklaracja udziału w projekcie Comenius – INTERNETless 

 

……………………………………………………                     …………………………………………………… 

         imię i nazwisko ucznia                                                          klasa  

 

Deklaruję dobrowolny i nieodpłatny udział w projekcie Comenius – 

INTERENETless w latach 2013 – 2015 i zobowiązuję się uczestniczyć w działaniach 

projektowych. 

▪ Wyrażam gotowość do godnego przyjęcia i udzielenia gościny  oraz opieki 

uczestnikowi wyjazdów zagranicznych przez cały okres wizyty w Polsce. 

▪ Wyrażam gotowość do współpracy na rzecz projektu podczas działań lokalnych 

oraz wizyty zagranicznej. 

▪ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie art. 23 

ust.1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) 

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

                Data                                                                                     podpis ucznia 

 

Zgoda rodziców / opiekunów na udział w projekcie. 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / mojej córki. 

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

                                                        imię, nazwisko, klasa 

                            w projekcie Comenius – INTERNETless w latach 2013- 2015 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z założeniami programu Comenius                                  

( www.Comenius.org.pl) oraz regulaminem projektu i je akceptuję. 

Oświadczam również, że spełniam warunki uczestnictwa opisane w regulaminie 

projektu oraz: 



▪ Wyrażam gotowość do godnego przyjęcia i udzielenia nieodpłatnej  gościny  

oraz opieki uczestnikowi zagranicznemu przez cały okres wizyty w Polsce. 

▪ Wyrażam zgodę, aby mój syn / moja córka reprezentował/a szkołę podczas 

wyjazdów zagranicznych, jak i podczas działań lokalnych. 

▪ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka zgodnie 

z art. 23 ust.1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 ze 

zm.)  

 

 

……………………………………………………                     …………………………………………………… 

         imię i nazwisko rodzica                                                          data 

           / prawnego opiekuna                                                            

 

 

 

 


