Regulamin rekrutacji do udziału w mobilności zagranicznej uczniów w ramach projektu „Pociąg do
pociągów” finansowanego przez program „PO WER” w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole
Podstawowej nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie

1.

Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji do udziału w projekcie mobilności zagranicznej

uczniów „Pociąg do pociągów”, realizowanym w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej nr
2 im. ks. Jana Twardowskiego w Warszawie w ramach programu „PO WER” (Program Wiedza Edukacja
Rozwój) Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

2. Udział w projekcie oznacza dwudziestogodzinne przygotowanie językowo-kulturowe do
uczestnictwa w wyjeździe do szkoły partnerskiej w miejscowości Segura de Leon (Hiszpania),
a także tygodniowy pobyt w szkole partnerskiej (w tym 5 dni pracy i 2 dni podróży).

3. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników wyłonionych w procesie rekrutacji i jest
w całości finansowany ze środków przyznanych Szkole w ramach Funduszy Europejskich
z programu PO WER. W projekcie nie mogą wziąć udziału uczniowie, którzy byli już wcześniej
beneficjentami programu PO WER w ramach realizacji projektów w Szkole lub innej organizacji.

4.

Maksymalna liczba uczestników projektu to 20 uczniów i 3 opiekunów, przy czym co najmniej

dwunastu uczestników projektu muszą stanowić uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
(w tym jedna osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności), które w dniu zgłoszenia chęci udziału muszą
być znane radzie pedagogicznej Szkoły lub udokumentowane stosowną opinią, przedłożoną szkolnemu
zespołowi psychologiczno-pedagogicznemu.

5. Z zastrzeżeniem punktu 4, w projekcie powinna wziąć udział liczba chłopców i dziewcząt
proporcjonalna do rozkładu płci uczniów przyjmujących ze szkoły partnerskiej.
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6. Uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:
a. w roku szkolnym 2021/2022 jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Jana
Twardowskiego w Warszawie;
b. ma ukończone 12 lat i jest uczniem klasy ósmej (ze względu na wiek uczestników projektu
ze szkoły partnerskiej) oraz jest zaszczepiona przeciw SARS-COV-2 (lub deklaruje, że będzie
skutecznie zaszczepiona do końca roku kalendarzowego 2021);
c. posiada dokument umożliwiający podróż zagraniczną (np. dowód osobisty lub paszport)
którego ważność nie wygasa przed końcem kwietnia 2022 r.
d. osiągnęła dojrzałość emocjonalną, pozwalającą na samodzielne funkcjonowanie w
środowisku obcojęzycznym (mieszkanie u rodzin hiszpańskich, uczestnictwo w zajęciach
szkolnych w szkole partnerskiej), oraz dostosowanie się do norm społecznych i zasad
bezpieczeństwa, co jest oceniane na podstawie opinii wychowawców klasy;
e. jest gotowa do uczestnictwa w dwudziestu godzinach zegarowych przygotowania językowokulturowego, realizowanych poza godzinami lekcyjnymi w Szkole, w okresie od zakończenia
rekrutacji do dnia wyjazdu;
f. w roku szkolnym 2020/2021 uzyskała na świadectwie końcowym ocenę z zachowania co
najmniej bardzo dobrą.

7. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają uczniowie z rodzin w trudnej sytuacji ekonomicznej lub
osobistej (na podstawie wiedzy wychowawców, dyrekcji szkoły i zespołu psychologicznopedagogicznego).

8. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia uczestniczącego w projekcie deklarują gotowość udziału w
dalszym etapie współpracy ze szkołą partnerską (np. rewizyta uczniów z Hiszpanii). Deklaracja taka
jest warunkiem niezbędnym do udziału w projekcie i jest domniemana w przypadku zakwalifikowania
się ucznia do udziału w projekcie.

9. Zgłoszenia do projektu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni za pośrednictwem dziennika
elektronicznego Librus do dnia 11 października 2021 r. godz. 23:59 na konto nauczycielskie p. Joanny
Skarbek. Po zgłoszeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą wypełnić, podpisać i dostarczyć do
szkolnego sekretariatu „Kartę zgłoszenia uczestnika projektu” do 15 października 2021 r. do godz.
15:00.

2

10.

Do 13 października 2021 r. do godz. 23:59 uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie i

zgłoszeni przez rodziców lub opiekunów prawnych przesyłają na konto nauczycielskie p. Joanny
Skarbek:
•

aktywny link do samodzielnie i w pojedynkę przygotowanego video-clipu, spełniającego
następujące wymogi:
a. czas trwania: 30 – 60 sek.;
b. język narracji: angielski;
c. forma: dowolna (np. vlog);
d. treść stanowiąca odpowiedź na dwa pytania:
i. Pyt. 1: „What skills would I like to train by taking part in this project?”
ii. Pyt. 2: „How can I contribute to this project?”.
(Video clip przygotowany przed kandydata będzie prezentacją udostępnioną partnerskiej szkole i jej uczniom).

•

deklarację w jaki sposób po mobilności przedstawią samodzielnie przygotowaną relację z
pobytu w Hiszpanii.

11. Z nadesłanych zgłoszeń komisja rekrutacyjna wyłoni grupę uczniów zakwalifikowanych do udziału
w projekcie. Wyniki rekrutacji zostaną przedstawione w dniu 25 października 2021 r. w sekcji
Ogłoszenia dziennika elektronicznego Librus.

12. Uczniowie zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie i ich rodzice lub opiekunowie prawni
muszą bezzwłocznie po ogłoszeniu wyników rekrutacji dostarczyć do Szkoły podpisany komplet
wymaganych dokumentów, w tym m.in. „Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu jego danych
osobowych” oraz „Zasady uczestnictwa w projekcie”.

13. Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna, a uczeń zgłoszony do udziału w projekcie nie
może się z niego wycofać w trakcie trwania realizacji i przygotowania, z zastrzeżeniem
wystąpienia „siły wyższej”.

14. Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Dyrektor szkoły wraz z
Koordynatorem projektu.
Warszawa, dnia 30 września 2021 r.
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