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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

Water is not only water. Water is our future 

realizowanego przez Zespół Szkół w Brusach –  

Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach 

 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

 

Projekt „Water is not only water. Water is our future” realizowany jest w ramach projektu 

Ponadnarodowa mobilność uczniów współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Nr projektu: 2020-1-SK01-KA229-078389_3 

 

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji 

i uczestnictwa w Projekcie. 

2. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Brusach od 01.09.2020r. do 31.08.2022r. 

3. W projekcie biorą udział również następujące szkoły europejskie: 

 Ayranci Aysel Yuceturk Anadolu Lisesi - Turcja 

 Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas - Portugalia 

 IIS LUIGI DI SAVOIA - Włochy 

 Sukromna stredna odborna skola - Słowacja. 

4. W projekcie weźmie udział 15 uczniów naszej szkoły. 

5. Uczestnikiem projektu może być uczeń, która z własnej inicjatywy wyraża chęć 

uczestnictwa w projekcie i spełnia następujące warunki: 

 jest uczniem pierwszej lub drugiej klasy Kaszubskiego Liceum 

Ogólnokształcącego w Brusach,  

 zadeklaruje gotowość do udziału projekcie. 

 

§ 2 

Zakres i organizacja wsparcia 

 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

2. W ramach projektu uczniowie (po 5 osób) z opiekunami wyjadą na tygodniowe zajęcia 

do Portugalii, Włoch i Słowacji. 

3. Zajęcia merytoryczne realizowane w ramach wyjazdów będą odbywały się w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze 6-8h dziennie. 

4. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w: 

 spotkaniu informacyjno-organizacyjnym, 

 zajęciach przygotowujących do wyjazdów. 

5. W ramach projektu zostaną pokryte koszty przejazdu i zakwaterowania, wyżywienia, 

uczestniczenia w programie kulturowym oraz przygotowawczym, ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków. 
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§ 3 

Rekrutacja 

 

1. Nabór rekrutacyjny do udziału w projekcie będzie odbywał się w okresie od 01.12.2020 

do 22.12.2020r. 

2. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości płci i równych szans. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w Zespole Szkół 

w Brusach. 

4. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

 Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej i koordynator projektu - p. Arkadiusz 

Warnke, 

 Nauczycielka języka angielskiego – p. Alicja Frymark 

 Pedagog szkolny - p. Mieczysław Spierewka. 

5. Proces rekrutacji obejmuje: 

 udział w teście z języka angielskiego, 

 złożenie formularza rekrutacyjnego, 

 akceptację wniosku przez Komisję Rekrutacyjną. 

6. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyć 

formularz rekrutacyjny (do pobrania ze strony ZS w Brusach lub w sekretariacie 

szkoły) do koordynatora projektu p. Arkadiusz Warnke. 

7. Do projektu zakwalifikują się uczniowie z największą liczbą punktów. Kolejne osoby 

zostaną umieszczone na liście rezerwowej zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. 

8. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną 

listy rankingowej Projektu oraz umieszczeniem jej na tablicy informacyjnej 

w ZS w Brusach oraz na stronie internetowej szkoły. 

9. W przypadku gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony, wolne 

miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

10. Kryteria rekrutacji: 

Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 35 punktów, na które składa się: 

 test z języka angielskiego: 0 – 20 pkt. 

 osiągnięcia, frekwencja, zaangażowanie społeczne oraz opinia wychowawcy: 

0 – 10 pkt. 

 ocena sytuacji życiowej ucznia (rodzina niepełna, sytuacja ekonomiczna, 

rodzina wielodzietna): 0 – 5 pkt. 

11. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

12. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów 

na listach decyduje w kolejności wynik testu językowego. 

13. Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o udział w Projekcie przysługuje prawo 

do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej w terminie 7 dni 

od dnia sporządzenia oficjalnej listy zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. 

14. Uczniowie składają odwołania do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

15. Komisja Odwoławcza w składzie: Dyrektor ZS w Brusach, Przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej dokonuje analizy złożonego przez kandydata wniosku i ogłasza 

ostateczną listę uczestników projektu oraz listę rezerwową. 

16. Decyzje podjęte przez Komisję Odwoławczą są ostateczne. 
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17. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, wraz 

z rodzicami/opiekunami prawnymi są zobowiązani do udziału w spotkaniu 

informacyjnym z Koordynatorem projektu i Dyrektorem szkoły. 

 

§ 4 

Obowiązki Uczestnika 

 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do 

 aktywnego uczestniczenia we wszystkich działaniach w trakcie trwania 

projektu, 

 wypełniania ankiet ewaluacyjnych, 

 zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, 

 podpisania całej dokumentacji projektowej 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń opiekunów 

podczas mobilności, 

 informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić dalszy jego udział w projekcie. 

2. Opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia aktualnych numerów telefonów, 

które będą aktywne w trakcie trwania projektu. 

 

§ 5 

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania 

informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w projekcie. Na powstałe w ten sposób 

wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

2. Uczestnik, który rozpocznie udział w projekcie, może zrezygnować tylko w wyniku 

ważnych zdarzeń losowych. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2020r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. 

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

Koordynator projektu: Arkadiusz Warnke 


