
REGULAMIN REKRUTACJI W PRZEDSIĘWZIĘCIU  
 

„Teneryfa-bogactwo przyrody” 
§ 1. 

 Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników przedsięwzięcia  „Teneryfa-bogactwo 
przyrody”-finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu PO WER  

- Ponadnarodowa mobilność uczniów 
 
 
 

 § 2. 
 Informacje o przedsięwzięciu-projekcie:  

1. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 157 im Adama Mickiewicza w Warszawie, w 
terminie 1.09.2020 – 28.02.2021, w partnerstwie ze szkołą publiczną CEO Bethencourt y 
Molina w Santa Cruz de Tenerife. 

2. Projekt skierowany jest do uczniów klas VII i VIII w Szkole Podstawowej nr 157 im Adama 
Mickiewicza w Warszawie uczących się języka angielskiego.  

3. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 16 uczniów z listy podstawowej, którzy 
wezmą udział w mobilności zagranicznej i 4 osoby z listy rezerwowej, które wezmą udział w 
mobilności tylko w przypadku rezygnacji osoby z listy podstawowej. Oznacza to, że w 
projekcie pracować będzie 20 osób. 

4. Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych: 

 kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; 

 kompetencji w zakresie wielojęzyczności; 

 kompetencji matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i 
inżynierii; 

 kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 
5. Celem szczegółowym jest poznanie kultury, tradycji, języka, środowiska naturalnego Teneryfy i 

zrozumienie zróżnicowania przyrodniczego, społeczno- gospodarczego i kulturowego świata 
na przykładzie wyspy.  

6. Planowana mobilność odbędzie się w terminie styczeń/luty  do Santa Cruz de Tenerife, a 
ostateczny termin uzależniony jest od warunków związanych z walką z epidemią COVID-19 

 
 

§ 3 
Zasady rekrutacji uczestników projektu: 

  
1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Zespół Rekrutacyjny w Szkole Podstawowej nr 157 im 

Adama Mickiewicza w Warszawie. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą: Dyrektor szkoły 
p. Ewa Kowalczyk, koordynator projektu p. Ewa Reks-Granat, wychowawcy klas i nauczyciele: 
fizyki, geografii, chemii, języka angielskiego i hiszpańskiego w roli ekspertów, opiekun 
projektu p. Liliana Chwistek 

2. Proces rekrutacji poprzedzony zostanie informacją o rozpoczęciu realizacji projektu na 
stronie internetowej szkoły. Rodzice i opiekunowie otrzymają informacje poprzez Librus.  

3. Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie uczniów ma charakter konkursu. Uczniowie 
uzyskają w okresie przygotowania do mobilności punkty, które określą miejsce ucznia na 
liście podstawowej lub rezerwowej. Osoba, która nie zakwalifikuje się na liście podstawowej 
nie ma szans na udział w mobilności, ale nadal może uczestniczyć w przygotowaniach.  

4. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa 
w projekcie, jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 157 im Adama Mickiewicza w Warszawie 
uczy się języka angielskiego i spełni następujące warunki: 



 Zapozna się z warunkami uczestnictwa i w terminie o 15.10.2020 przyniesie do p. Ewy Reks-
Granat podpisane przez rodziców/opiekunów dokumenty stanowiące załączniki regulaminu: 
Kartę zgłoszenia ucznia oraz Warunki uczestnictwa ucznia w przedsięwzięciu. 

 przedstawi List Motywacyjny do 250 wyrazów, w którym uargumentuje chęć uczestnictwa w 
projekcie oraz przedstawi po zapoznaniu się z harmonogramem swoje pomysły na działania 
w projekcie w języku polskim. List należy przynieść z wraz z kartą zgłoszenia i warunkami 
uczestnictwa do 15.10. 2020 p. Ewie Reks-Granat. Wartość merytoryczną oceni Komisja 
przyznając punkty 1-10.  

 weźmie udział we wszystkich etapach przygotowania do mobilności i działaniach 
planowanych po mobilności, szczególnie w (przygotowaniu w zakresie geografia, geografia po 
angielsku- minimum 25 godzin zegarowych), wykonana zaproponowane przez siebie lub 
zlecone przez koordynatora lub ekspertów przygotowujących do mobilności prace, weźmie 
udział w  ewaluacji. 

 W celu zapewnienia warunku transparentnej rekrutacji uczeń podpisze kartę obecności na 
każdych zajęciach. Przewidziane zostały także pisemne lub inne formy ewaluacji. Szczegóły 
ustali nauczyciel prowadzący zajęcia.  

 Uczniowie uzyskają miejsce na liście głównej i rezerwowej w zależności od ilości zdobytych w 
czasie przygotowania punktów. Przewidywany termin ogłoszenia listy podstawowej -
początek grudnia- termin wiąże się z koniecznością zakupu biletów.  

 Uczeń, który nie zostanie zakwalifikowany na liście głównej ma prawo odwołania się do 
Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia listy. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.  

5. Terminy procesu rekrutacji i mobilności są orientacyjne i mogą ulec zmianie  ze względu na 
trwająca sytuacje nadzwyczajną. 

6. Jeżeli liczba chętnych uczniów do udziału w projekcie z klas siódmych i ósmych nie przekroczy 
16 osób dopuszcza się rekrutację uczniów z klas szóstych.  

§ 4 
Postanowienia końcowe  
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z Programu PO WER, a także przepisy wynikające z właściwych 
aktów prawa wspólnotowego i polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o 
ochronie danych osobowych.  

2. Regulamin obowiązuje w czasie realizacji projektu.  
3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. 

 

 


