
 

REGULAMIN REKRUTACJI  

UCZNIÓW DO PROJEKTU 

  

„Nowe wyzwanie w szkole pijarskiej - łap zdrowie, łap odporność! realizowanego  

w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanym ze środków  

Europejskiego Funduszu Społecznego 

§1 

Postanowienia ogólne 

  

1. Regulamin stosuje się do „Nowe wyzwanie w szkole pijarskiej - łap zdrowie, łap 

odporność! uczniów aplikujących do udziału w projekcie  

2. Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie, zobowiązane są do zapoznania się z 

treścią Regulaminu. 

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o : 

a) projekcie – zwrot ten oznacza projekt „Nowe wyzwanie w szkole pijarskiej - łap zdrowie, 

łap odporność! 

b) uczestniku projektu – zwrot ten oznacza uczniów uprawnionych do aplikowania do udziału 

w projekcie 

c) instytucji realizującej projekt – zwrot ten stosuje się w odniesieniu do Szkoły Podstawowej 

Zakonu Pijarów im. o. Onufrego Kopczyńskiego w Warszawie, ul. Gwintowa 3, 00-704 

Warszawa 



d)  o „Projekcie PO WER PMU” oznacza  projekt, pt. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

realizowany w ramach Działania 

  

§2 

Charakterystyka projektu 

  

1. Projekt będzie realizowany w terminie od 1.05.2022 r. do 31.10. 2022 r. według 

harmonogramu i zasad określonych w umowie o dofinansowanie Projektu nr 2021-1-

PMU-4146 pomiędzy Szkołą Podstawową Zakonu Pijarów im. o. Onufrego 

Kopczyńskiego a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. 

2. W ramach projektu 32 uczniów wyjedzie pod opieką trzech nauczycieli do 

następujących szkół: 

1.  Colegio Calasancio Ntra. Señora de las Escuelas Pías (Colegio Calasancio 

Madrid)  (16 uczniów, 3 opiekunów)              

2. Agrupamento de Escalas Joao da Silva Correla, Rua da Mourisca 210, 3700-195 

Sao Joao da Madeira, Portugalia  (16 uczniów, 3 opiekunów) 

3. W ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” uczestnik (uczeń) może 

wziąć udział maksymalnie w jednej ponadnarodowej mobilności. 

4. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach wspólnych z uczniami tej szkoły. Zajęcia 

odbywać się będą zgodnie z przygotowanym i uzgodnionym ze szkoła partnerską 

planem i harmonogramem. 

5. Uczniowie zostaną wybrani zgodnie z zasadami opisanymi w §4. 

§3 

Cele projektu 

  

1. Główne cele projektu to rozwój kompetencji kluczowych, zwłaszcza w zakresie: 

 rozumienia i tworzenia informacji; 



 wielojęzyczności; 

 osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się; 

 przedsiębiorczości; 

 świadomości i ekspresji kulturowej;  

 popularyzacja zdrowego stylu życia ; 

 włączanie do aktywności sportowej uczniów; 

  włączenie w aktywną działalność młodzież z grupy o mniejszych szansach.  

2. Działania projektowe zostały tak zaplanowane, aby zrealizować wybrane zagadnienia z 

podstawy programowej języka angielskiego, hiszpańskiego, geografii i wychowania 

fizycznego szkoły podstawowej w klasach VI-VIII. 

§4 

Przebieg rekrutacji 

  

1. Instytucja realizująca Projekt przeprowadzi rekrutację do Projektu. 

2. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, która przeprowadzi rekrutację 

zgodnie z zasadami Regulaminu Rekrutacji. 

3. Uczestnikiem projektu może być uczeń, który w roku szkolnym 2021/2022 jest 

uczniem klasy VI albo klasy VII Szkoły Zakonu Pijarów im. o. Onufrego 

Kopczyńskiego w Warszawie. 

4. Rekrutacja 32 uczniów odbędzie się według poniższych kryteriów: 

a) odpowiedni poziom umiejętności językowych – zostanie przeprowadzony 

wśród uczniów wyrażających chęć udziału w projekcie test z języka 

angielskiego. Propozycja punktowania: 

 ponad 80% punktów z testu daje uczniowi 5 punktów do wniosku 

aplikacyjnego 

 60% do 79% daje 4 punkty 

 40% do 59% to 3 punkty 

 20% do 39% to 2 punkty 

 poniżej to 1 punkt. 



b)  wyniki w nauce – na podstawie ocen śródrocznych za 2021/2022 będą 

przyznawane punkty, według takiej skali: 

 średnia ocen końcowych od 5.0 do 6.0 to 5 punktów do wniosku aplikacyjnego 

 4.0 do 4,9 to 4 punkty 

 3.0 do 3.9 to 3 punkty 

 poniżej to 2 punkty.  

c) ocena ze sprawowania, da odpowiednio: 

 wzorowe – 5 punktów 

 bardzo dobre – 4 punkty 

 dobre – 3 punkty 

 poprawne – 2 punkty 

 nieodpowiednie – 1 punkt 

 naganne – 0 punktów. 

5. Wychowawca klasy oraz nauczyciele, którzy pracowali z uczniami w poprzednim 

roku szkolnym, będą proszeni o pisemną opinię na temat ucznia, w sytuacjach 

spornych (np. taka sama ilość punktów, a tylko jedno miejsce). 

6. Zaangażowanie na rzecz szkoły, udział w zawodach sportowych (0-10 punków) 

7. Ponadto zostaną przyznane dodatkowe punkty (0-10) dla uczniów znajdujących się w 

zdecydowanie trudnej sytuacji (np. rodzinnej), dla uczniów z niepełnosprawnościami, z 

trudnościami edukacyjnymi. Dla wszystkich uczniów z mniejszymi szansami, dla 

których udział w mobilności może mieć duże znaczenie dla rozwoju kompetencji oraz 

przyszłych wyborów edukacyjnych.  Ich rekrutacja odbędzie się według następujących 

zasad : 

 uczeń, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, złoży wniosek aplikacyjny 

(karta zgłoszeniowa) 

 na podstawie kart zgłoszeniowych będą wyznaczone terminy spotkań z uczniami i 

ich rodzicami/ opiekunami prawnymi; 

 pedagog szkolny przedstawi dokumentację pracy wychowawczej z uczniem; 

 wychowawca klasy zaprezentuje sytuację ucznia; 



 zespół nauczycieli (wychowawca, pedagog, psycholog)  sporządzi protokół z 

posiedzenia zespołu wraz z udzieloną liczbą punktów, który będzie częścią 

dokumentacji procesu rekrutacji. 

8. W procesie tej rekrutacji nie będą brane pod uwagę płeć dziecka, wyznanie, status 

materialny rodziny lub inne uwarunkowania.  

9. Po przeprowadzeniu rekrutacji udostępniona zostanie lista uczniów zakwalifikowanych 

do projektu oraz lista rezerwowa i opisane zostaną sytuacje, w których uczeń z listy 

rezerwowej będzie uczestniczył w działaniach projektowych. 

10. Rodzice/opiekunowi prawni ucznia zakwalifikowanego do projektu wyrażą pisemną 

zgodę na udział dziecka w projekcie oraz na upublicznienie nazwiska dziecka na liście 

zakwalifikowanych. 

11. Dokumentacja rekrutacji i protokół komisji rekrutacyjnej będą do wglądu dla 

rodziców dzieci, które będą brały udział w rekrutacji oraz innych osób do tego 

upoważnionych. 

12. Termin składania wniosków aplikacyjnych do udziału w przedsięwzięciu upływa 22 

kwietnia 2022 r. 

13. Komisja Rekrutacyjna do dnia 10 maja 2020 r. dokona rekrutacji i przygotuje listy 

uczniów zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej. 

 

§5 

Procedura odwoławcza 

  

1. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia, który ubiegał się o zakwalifikowanie do udziału 

w przedsięwzięciu i nie został zakwalifikowany mają prawo złożeniu pisemnego 

odwołania do dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników 

rekrutacji. W odwołaniu musi być wskazanie powodu odwołania, czyli niedopełnienie 

któregoś z punktów §4.  



2. Dyrektor szkoły w terminie 3 dni rozpatruje zasadność złożonego odwołania i poleca 

Komisji Rekrutacyjnej ponowne rozpatrzenie wniosków uczniów, jeżeli uzna 

zasadność odwołania. 

3. Organem nadrzędnym jest Organ Prowadzący szkołę, który może nakazać ponowne 

przeprowadzenie rekrutacji w sytuacji wykazania nieprawidłowości z zasadami 

rekrutacji opisanymi w § 4. Organ Prowadzący podejmuje takie działania na wniosek 

rodzica/opiekuna prawnego ucznia.  

§6 

Ochrona danych osobowych 

  

Dane osobowe uczestników Projektu będą gromadzone i udostępnianie na podstawie art. 6 ust. 

1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) .  

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów im. o. 

Onufrego Kopczyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa;  

Szkoła  wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w 

zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: 

bogdansp@poczta.onet.pl; 

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych 

z przedsięwzięciem „Nowe wyzwanie w szkole pijarskiej – łap zdrowie, łap 

odporność!”,  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i 

współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej; 

 dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat; 

 ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo 

dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych; 

mailto:bogdansp@poczta.onet.pl


 dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej; 

 Dane osobowe uczestników Projektu będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia 

wsparcia, realizacji Projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach PO 

WER PMU;  

  Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich udostępnienia, ze 

względu na brak możliwości w tym wypadku prawidłowej realizacji Projektu, jest 

równoznaczna z rezygnacją uczestnika z udziału w Projekcie;  

 Każdy uczestnik ma obowiązek informować instytucję realizującą Projekt o wszelkich 

zmianach danych osobowych udostępnianych w procesie rekrutacji. 

§ 7 

Postanowienia końcowe  

Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane przez Jednostkę 

realizującą Projekt w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa 

krajowego i obowiązujące zasady realizacji projektów PO WER PMU.  

Szkoła Zakonu Pijarów w procesie rekrutacji zapewnienia stosowanie zasady równości 

szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn. Zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z  

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020.  

 

  

  

  

  

  



   


