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Regulamin uczestnictwa w projekcie 

 
‘Folklorica’ 

 
realizowanego w ramach programu Erasmus+ 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach akcji 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz 

edukacji szkolnej.  

Partnerstwa Współpracy Szkół 

 
 

 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Projekt ‘Folklorica’ nr 2019-1-PL1-KA229-064971_1 realizowany jest w Szkole 
Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy w 
okresie od 01. 09. 2019 r. do 31. 08. 2021 r.  
2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej przyznanych szkole w 
kwocie 32 850 Euro w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji 
szkolnej. Partnerstwo Współpraca Szkół. 
3. Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży kompetencji kluczowych  w 
dziedzinie porozumiewania się w językach obcych, informatyki,  oraz świadomości i 
szeroko pojętego folkloru jak również ekspresji kulturalnej. Jest to projekt mający na 
celu zwrócenie uwagi na różnorodność kultur w całej Europie poprzez udział w 
przygodzie kultury i folkloru. Jego celem jest znalezienie podobieństw lub różnic 
między nawykami żywieniowymi, ceremoniami narodowymi i religijnymi.  
4. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy w wieku 12-17 lat. 
5. Językiem roboczym projektu jest język angielski.  
6. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli z pięciu szkół partnerskich. 
7.  Partnerzy projektu Erasmus+ 2019-2021 ‘Folklorica’:  
 

● 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w 

Nidzicy - Nidzica, Polska - główny koordynator projektu 

● 2. Sahinbey Vali Mehmet Lutfullah Bilgin Orta Okulu – Gaziantep, Turcja 

● 3. IES PÉREZ GALDÓS  – Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania            

● 4. Liceul Teoretic “Constantin Noica”  – Sibiu, Rumunia                

● 5.  Prezidento V. Adamkaus gimnazija – Kaunas, Litwa 

● 6. Gymnasio Apostolou Pavlou – Paphos, Cypr 
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8. Udział w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.  
9. Każdy zainteresowany uczeń w określonym przedziale wiekowym ma prawo być 
uczestnikiem projektu. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych około 50 
osób.  
10. Streszczenie projektu oraz zaplanowanych do realizacji działań znajdują się u 
koordynatora projektu, na tablicy ogłoszeń programu Erasmus+, w bibliotece 
szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. 
11. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół 
partnerskich. 
12. Kryteria dostępu uczestnictwa w projekcie: 

a) Posiadanie statusu ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy w trakcie trwania projektu.  

b) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami. 

c) Pozytywne zakończenie wszystkich etapów procesu rekrutacji. 

13. W skład głównego zespołu projektowego wchodzą nauczyciele: 

- Mariola Podolska-Maculewicz - główny koordynator projektu 

- Iwona Nasiadka, 

- Mirosława Kaszubska, 

- Ewa Hinburg, 

- Dorota Kosińska 

 

 

 
 

 ZASADY I PROCEDURA REKRUTACJI 
 
1. Rekrutacja rozpoczyna się 2 września 2019 roku i trwać będzie do 15 listopada 
2019 r.  
2. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:  
 -  Motywacja ucznia do udziału w projekcie (napisanie do koordynatora projektu listu 
w języku angielskim z uzasadnieniem chęci wzięcia udziału w projekcie) 
 -  Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie przez cały okres jego realizacji 
(podczas zajęć szkolnych oraz pozalekcyjnych)  
-  Pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych 
osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu.  
-  złożone oświadczenie u koordynatora projektu lub u nauczycieli biorących udział w 
projekcie.  
3.  W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny. Zespół liczy 3 osoby i składa się z 
przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora projektu oraz jednego nauczyciela 
realizującego zadania Projektu. 
4. Prace komisji rekrutacyjnej udokumentowane są protokołem i kończą się 
sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników projektu. 
5. Spośród 50 uczestników projektu do dodatkowej pracy pozalekcyjnej w czasie 
wolnym od zajęć do tzw. sztabu roboczego Erasmus+ zostanie zakwalifikowanych 
15-20 uczniów. 
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6. Spośród członków sztabu roboczego Erasmus+ będą wybierane osoby do 
mobilności zagranicznych. W przypadku, gdy w budżecie projektu pojawią się 
oszczędności do wyjazdu, będą kwalifikowani kolejni  uczestnicy. 
7. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie, pierwszeństwo 

mają uczniowie będący w trudnej sytuacji finansowej, zagrożone wykluczeniem, z 

dysfunkcjami. Sporządzona zostanie lista rezerwowa na wypadek rezygnacji 

zakwalifikowanego do projektu uczestnika/uczestniczki.  

8. Koordynatorzy mogą ogłosić dodatkowy nabór w przypadku wolnych miejsc w 

projekcie. 

9. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne poświęcone będą głównie na tłumaczenia 
opracowanych samodzielnie i/lub na zajęciach szkolnych materiałów i prezentacji na 
język angielski oraz przygotowanie/zebranie materiałów niezbędnych do 
przygotowania prezentacji. 
10. Aktywność uczniów będzie dokumentowana w dzienniku aktywności. 
 
 
 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
  
1. Uczestnik zobowiązuje się:  
a) Przestrzegać regulaminu uczestnictwa w Projekcie.  
b) Uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu (zarówno szkolnych 
jak i pozalekcyjnych).  
c) Rzetelnie i terminowo wypełniać obowiązki wynikające z prac przydzielonych w 
harmonogramie. 
d) Współpracować z koordynatorem projektu i nauczycielami oraz uczniami 
wchodzącymi w skład zespołu projektowego; 
e) Pracować nad doskonaleniem znajomości języka angielskiego.  
f) Zachowywać się kulturalnie, podporządkowywać się poleceniom nauczycieli i dbać 
o dobre imię szkoły.  
g) Publicznie prezentować projekt po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z 
koordynatorem projektu. 
 

 
 
 
 
 
 

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZNIÓW DO WYCIECZEK 

KRAJOWYCH ORAZ MOBILNOŚCI ZAGRANICZNYCH NA 

SPOTKANIA Z PARTNERAMI W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+ 

‘Maths Around Us’ 
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Uczeń/uczennica musi posiadać stosowny dokument umożliwiający przekraczanie 

granicy Polski (dowód osobisty, paszport - legitymuje się w/w dokumentem 

najpóźniej miesiąc przed wyjazdem). 

 
1. Głównym kryterium wyboru uczniów na poszczególne wyjazdy będzie stanowiła  
dotychczasowa aktywność na polu działań projektowych potwierdzona wpisami w 
dzienniku aktywności. 
2. Napisanie testu znajomości krajów partnerskich w języku angielskim. 
3. Przeprowadzenie krótkiej rozmowy z nauczycielem języka angielskiego w celu 
ocenienia płynności językowej. 
4. Komunikatywny stopień znajomości języka angielskiego. 
5. Wysoka kultura osobista, wzorowe zachowanie i co najmniej dobre wyniki w 
nauce. 
6. Przestrzeganie terminu realizacji zadań. 
7. Deklaracja rodziców na zagraniczny wyjazd dziecka do szkoły partnerskiej. 
8. Deklaracja gotowości przyjęcia gościa ze szkoły partnerskiej. 
9. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje powołany zespół rekrutacyjny. 

10. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy ilość uczestników 
mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa. 
11. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według 
określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród 
uczniów biorących udział w projekcie. 

12.Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce 
zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej. 
13.Wybór kraju do wyjazdu uczniów dokonywany będzie w sposób losowy z 
zastrzeżeniem, że w roku szkolnym 2019/2020 pierwszeństwo do mobilności będą 
mieli uczniowie klas siódmych i ósmych. Uczestnicy projektu, jak i ich rodzice, nie 
mają możliwości decydowania o wyborze kraju, do którego uczestnik będzie 
wyjeżdżać na mobilność. Również losowo będzie dobierana narodowość ucznia 
jakiego będzie gościł polski uczestnik. 
14. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu 
bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na 
bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia. 
15. W razie nie przyjęcia gościa z zagranicy rodzic/opiekun prawny ucznia, który 
wcześniej pisemnie zadeklarował chęć jego przyjęcia zobowiązany jest do 
zapewnienia zakwaterowania w innym miejscu i poniesie wszelkie koszty związane z 
pobytem tego gościa (zakwaterowanie, wyżywienie itp.)  
16. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora 
szkoły i koordynatora projektu. 
17. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn 
zewnętrznych lub od nich niezależnych. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI) 

1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest zgoda rodziców lub 
opiekunów prawnych w formie pisemnej. 



                              
 

Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja 

Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. 
 

2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, 
zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta informacyjna w formie 
elektronicznej, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego 
rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do 
pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w 
wyjeździe. 

3. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim 
udział (w tym karty ubezpieczenia EKUZ); wiąże się to z kwestią zgromadzenia 
kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp. 

4. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń 
koordynatora projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego. 

5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad 

zachowania się w odwiedzanym kraju oraz podczas pobytu u goszczącej go rodziny. 

Uczniowie zostaną również poinstruowani na temat właściwego zachowania na 

lotnisku, w samolocie, lokalnych środkach transportu itp. 

6. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom: 
a. Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy. 
b. Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci. 

7. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu 
czasowego dnia. 
8. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu 
ruchu drogowego, itp. 
9. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o 
dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników 
reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania. 
10. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z 
dalszego udziału w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz 
zostaną zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły. 
11. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową 
ponosić będą rodzice/opiekunowie prawni. 
12. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed 
wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.    

                                                                

  

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie po złożeniu pisemnego 
oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna 
prawnego.  
2. W razie rezygnacji któregokolwiek z uczestników projektu na jego miejsce 

kwalifikowana jest pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

3. Jeśli pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej nie wyraża chęci wzięcia 

udziału w projekcie z przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie 

składania formularza zgłoszeniowego - do projektu kwalifikuje się kolejna osoba z 

listy. Procedurę powtarza się aż do momentu zakwalifikowania brakującej osoby. 
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4. W przypadku rezygnacji po zakupieniu biletów imiennych na mobilność (wyjazd 

zagraniczny) rodzice/opiekunowie prawni ucznia rezygnującego pokrywają koszty 

zmiany nazwiska na bilecie. 

 
  

SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
  
1. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów  
naruszających rażąco postanowienie niniejszego regulaminu.  
 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu  
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.  
2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego 
regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona z 
przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela 
realizującego projekt.  
3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest u koordynatora Projektu, w bibliotece 
szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.  
4. Zmiana Regulaminu następuje w formie pisemnej. 

5. Koordynator szkolny w szczególnych przypadkach może odstąpić od zapisów 

ustalonych w niniejszym regulaminie. 

6. Koordynator szkolny i zespół projektowy w przypadku braku możliwości 

wyłonienia grupy uczestników/ uczestniczek projektu może wyznaczyć dodatkowe 

kryteria rekrutacji. 

 
Dyrektor szkoły     Koordynator projektu 

     mgr Dorota Dorozińska    mgr Mariola Podolska-Maculewicz 
 

Załączniki do regulaminu: 

1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie wraz z załącznikami.  

2. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie. 

3. Wzór notatki/protokół z rekrutacji. 

4. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych przyjmujących ucznia ze szkoły partnerskiej 

5.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Folklorica” nr projektu: 2019-1-PL01-KA229-064971_1 

realizowanego od 01.09.2019 r.  do 31.08.2021 r.  

 
Zaleca się wypełnienie formularza wraz z załącznikami długopisem w kolorze niebieskim  

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU 

Imię (imiona)  

i nazwisko 

 

 

 

Data urodzenia 

 

ADRES ZAMIESZKANIA 

 

Ulica, nr domu/lokalu 

 

 

 

Miejscowość 

 

 

 

Kod pocztowy, poczta 
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Telefon stacjonarny oraz telefony 

komórkowe 

rodziców/prawnych opiekunów 

 

Telefon komórkowy ucznia  

E-mail ucznia  

 

DLACZEGO ZGŁOSIŁEŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?WYMIEŃ SWOJE 

UMIEJĘTNOŚCI (INFORMATYCZNE, ARTYSTYCZNE, JĘZYKOWE I INNE), KTÓRE 

MOGĄ BYĆ PRZYDATNE W REALIZACJI PROJEKTU - opis w języku angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………….…………………………  ………………………………………. 

Podpis ucznia    Podpis Rodzica/opiekuna prawnego 

 

Miejscowość i data: ……………………. 

 

 

 

Załączniki: 

1.1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie 

wizerunku. 

1.2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  

Załącznik nr 1.1. do formularza zgłoszeniowego 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż: 

● deklaruję udział swojego dziecka/podopiecznego, którego jestem opiekunem 

prawnym do udziału w projekcie „Folklorica” o numerze 2019-1-PL01-KA229-

064971_1 współfinansowanego z ze środków Unii Europejskiej. w ramach akcji 

2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Partnerstwo Współpracy 

Szkół. 

● zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską 

oraz ewentualnej możliwości poniesienia dodatkowych kosztów np. ubezpieczenie 

kosztów wyjazdu, zakwaterowanie i wyżywienie uczestnika ze szkoły partnerskiej. 

● dziecko, którego jestem opiekunem prawnym spełnia kryteria kwalifikowalności 

uprawniające do udziału w Projekcie, 

● zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji w Projekcie i akceptuje jego warunki, 
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● zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą 
 

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

Miejscowość i data     Podpis Rodzica/opiekuna prawnego 
 

 
 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU 

O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU 

ORAZ DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku  jak i danych osobowych mojego dziecka, 

którego jestem opiekunem prawnym w celach informacyjnych i promocyjnych projektu: 

‘Folklorica’ o numerze 2019-1-PL01-KA229-064971_1, współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach akcji 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji 

szkolnej. Partnerstwo Współpracy Szkół 

 oraz na potrzeby informacji i promocji Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Wyrażam 

zgodę, aby dane osobowe oraz wizerunek mogły być wykorzystywane przez Szkołę 

Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy, Narodową 

Agencję Programu Erasmus+,  jak i szkoły partnerskie projektu. 

      

 ………………………………………………. 

 …………………………………………….  Podpis ucznia     

    Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 

    TAK □   NIE □       

Miejscowość i data …………………………. 
Załącznik nr 1.2. do formularza zgłoszeniowego 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO 

UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko Rodzica lub Opiekuna prawnego podpisującego deklarację w imieniu ucznia:  

………………………………………………………….. 

W związku z przystąpieniem mojego dziecka, którego jestem Rodzicem/opiekunem prawnym do Projektu pod 

nazwą  ‘Folklorica’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach akcji 2. Partnerstwa 

strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. Partnerstwo Współpracy Szkół  stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oświadczam, że 

przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Michała Kajki w Nidzicy, ul. Barke 3, 13-100 Nidzica oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ jak i 

szkoły partnerskie projektu. 

2) Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy zapewnia kontakt w 

sprawie ochrony danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej zs2@nidzica.pl lub drogą 

pocztową pod adresem administratora danych osobowych. 
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3) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu 

‘Folklorica’  ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Erasmus + w 

czasie trwania projektu. 

4) Posiadam dostęp do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. posiadam prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla 

potrzeb realizacji projektu, jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projekcie. 

5) W związku z przetwarzaniem moich danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: 

 A) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ z siedzibą w Aleje 

Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa i pozostałym szkołom partnerskim: Sahinbey Vali Mehmet 

Lutfullah Bilgin Orta Okulu – Gaziantep, Turcja; IES PÉREZ GALDÓS  – Las Palmas de Gran Canaria, 

Hiszpania ; Liceul Teoretic “Constantin Noica”  – Sibiu, Rumunia; Prezidento V. Adamkaus gimnazija – 

Kaunas, Litwa; Gymnasio Apostolou Pavlou – Paphos, Cypr. 

 B) podmiotom upoważnionym do odbioru moich danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa. 

 C) podmiotom, które przetwarzają moje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

6) posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu; 

 

………………..………………………..…......         ……….………………….…………………......
 Czytelny podpis ucznia          Czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego 
  

 

………………………………………. 
Miejscowość i data   

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji- OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W 

PROJEKCIE 

 

 

 

        …………………………………………. 

                (Miejscowość, data) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
 Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………….…….  

oświadczam, iż dobrowolnie rezygnuje z udziału mojego dziecka, 

 

 

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

 

którego jestem Rodzicem/Opiekunem prawnym w projekcie ‘Folklorica’, nr 

projektu: 2019-1-PL01-KA229-064971_1, współfinansowanego ze środków Unii 
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Europejskiej w ramach akcji 2. Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej. 

Partnerstwo Współpracy Szkół. 

 

W przypadku rezygnacji po zakupieniu biletów imiennych na mobilność (wyjazd 

zagraniczny) zobowiązuję się pokryć koszty zmiany rezerwacji, w tym nazwiska mojego 

dziecka na nazwisko ucznia zakwalifikowanego z listy rezerwowej na wyjazd. 

   

 

 

                        

                                                                       

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

         Podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji- WZÓR NOTATKI Z REKRUTACJI 

 

NOTATKA Z REKRUTACJI nr 1/2019 DO PROJEKTU  

‘Folklorica’, nr projektu: 2019-1-PL01-KA229-064971_1, 

 

Nabór 1 

 

W dniu ................................. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej powołanej 

w składzie: 

1. ......................... 

2. ......................... 

3. ......................... 

4. ......................... 

5. ......................... 

 

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w dniach .................................................  

do Projektu zgłosiło się .................... uczniów, w tym: ............. dziewcząt, .............. chłopców  

 

Działania podjęte podczas procesu rekrutacji: 

1. Sprawdzenie dokumentacji. 

2.  Ocena dostarczonej prezentacji. 

3. Przeprowadzenie rozmowy (w tym części ustnej testu znajomości języka 

angielskiego) 

W wyniku podjętych działań ustalono następującą listę uczestników Projektu: 

 

Lp. Imię i nazwisko Klasa Ilość pkt 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    
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23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    

49    

50    

51    

52    

53    

54    

55    

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

1. Formularze zgłoszeniowe uczestników wraz z załącznikami. 
 Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji- OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

PRZYJMUJĄCYCH UCZNIA ZE SZKOŁY PARTNERSKIEJ 

 

 

OŚWIADCZENIE  
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o gotowości przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej w ramach Programu 

Erasmus+ Akcja KA2   

 
............................................................................................................................  

(Imię i nazwisko uczestnika przyjmującego ucznia ze szkoły partnerskiej)  

 

 

Wyrażam zgodę na przyjęcie w moim domu ucznia szkoły partnerskiej podczas wizyty 

uczniów - partnerów projektu  

 

‘Folklorica’ numer 2019-1-PL01-KA229-064971_1 

 
realizowanego przez szkołę w ramach Programu Erasmus+ Akcja KA2 w terminie od 

1.09.2019 r. do 31.08.2021 r., która odbędzie się w dniach ............20-26.10.2019 r................  

 

Oświadczam, że zapewnię uczniowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w 

szczególności:  

1) odbiór gościa ze szkoły lub innego ustalonego miejsca w dniu przyjazdu do Nidzicy lub 

powrotu z wycieczki zorganizowanej podczas trwania pobytu oraz dostarczenie gościa do 

szkoły lub w inne ustalone miejsce zbiórki w dniu wyjazdu z Nidzicy lub na organizowaną 

wycieczkę,  

2) samodzielne miejsce do spania (w przypadku ucznia innej płci oddzielny pokój, 

ewentualnie dzielony z rodzeństwem mojego dziecka tej samej płci, co gość),  

3) wyżywienie, oprócz sytuacji, w których uczeń będzie przebywał pod opieką swoich 

nauczycieli. 

 W miarę możliwości postaram się przybliżyć uczniowi polską kulturę, tradycje i wartości.  

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu o 

niewłaściwym zachowaniu ucznia oraz wszelkich niepokojących sytuacjach związanych z 

jego pobytem.    

 

 

 

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

(Data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów)   
 

 


