
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie: "Sport i Różnorodność"
AKCJA 2 (229): WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH 
PRAKTYK
Nr projektu: 2018-1-FR01-KA229-047950_4

§ 1
Przepisy ogólne

1.    Projekt pt.: "Sport i Różnorodność" jest realizowany przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie.

2.    Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus +; Akcja 2 (229): WSPÓŁPRACA
NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK realizowanego przy 
wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej.

3.    Projekt skierowany jest do uczniów , kształcących się w ZSO nr 1 w Kwidzynie.

4.    Projekt jest realizowany w terminie 1.09.2018 r. - 31.08.2020 r.

5.    Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

6.    Celem projektu jest:
a.    rozwijanie i wykorzystywanie przez jego uczestników kompetencji w zakresie TIK, 
kompetencji językowych, organizacyjnych, społecznych oraz umacnianie cech 
osobowościowych niezbędnych w życiu społecznym,
b.    weryfikacja własnych predyspozycji sportowych i językowych
c.    wzrost świadomości międzykulturowej

7.    Działania w ramach projektu będą realizowane:

a.    Polska, Kwidzyn
b.    Włochy (Civitavecchia), 
c.    Grecja (Katerini),
d.    Malta (Paola), 

8.    Instytucją zatwierdzająca, monitorującą, kontrolującą i dokonującą oceny merytorycznej i
finansowej realizacji projektu jest:

Agencja Narodowa w Polsce:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Zespół Erasmus+ Edukacja Szkolna
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel: 22 46-31-000; 22 46-31-321; fax: 22 46-31-021
kontakt@frse.org.pl



9.    Szkołą partnerską w Polsce jest:

ZSO nr 1 w Kwidzynie
Konarskiego 12
82-500 Kwidzyn
tel/fax (55) 279 39 35
e-mail: sekretariat@zsokwidzyn.pl

10.    Informacje nt. projektu zamieszczane są na stronie internetowej ZSO nr1 w Kwidzynie 
w zakładce Erasmus +  (https://sportsanddiversity2018.wordpress.com/poland-2/)

11.    Koordynator projektu

Gabriela Olea Martin (Polska)

12.    Regulamin projektu określa zasady realizacji projektu, w szczególności:

a.    kryteria kwalifikacyjne;
b.    zasady rekrutacji uczestników projektu;
c.    ogólne obowiązki uczestników.

§2
Rekrutacja uczestników
1.    Rekrutację do projektu prowadzi komisja powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie  na podstawie niniejszego Regulaminu zgodnie z 
zasadą równości szans.

2.    Daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji są zgodna z harmonogramem projektu.

3.    Kandydatami do udziału w projekcie w roku szkolnym 2018/2019 są uczniowie ZSO nr 1
w Kwidzynie.

4.    Kandydatami do udziału w projekcie w roku szkolnym 2019/2020 są uczniowie klas 
pierwszych i drugich ZSO nr 1 w Kwidzynie, którzy nie zostali zakwalifikowani na wymianę 
do Włoch lub Grecji. 

5.    Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się w dwuch etapach.

6.    W I etapie w postępowaniu kwalifikacyjnym biorą udział kandydaci, którzy wcześniej 
wyrażą zainteresowanie uczestnictwem w projekcie i zapiszą się na listę online do dnia 
1.03.2019r:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0H-
OowEH8y8KZzyCe8t8FDKsB28WRU6PxApP7diGOmYQlAQ/viewform

7.    I etap rekrutacji Komisja przeprowadza na podstawie:
a. Oceny sprawności sportowych,
Skład komisji:
Sebastian Więckowski – przewodniczący

https://sportsanddiversity2018.wordpress.com/poland-2/)


Bogdan Kalińczak – członek komisji

b. Egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego 
Skład komisji:
Piotr Opacian - przewodniczący
Grażyna Urbanowicz – członek komisji 
Anna Jarzynka – członek komisji 

c. Dokumentacji szkolnej w oparciu o wyniki klasyfikacji śródrocznej kandydata za 
bieżący rok szkolny w dziedzinie zachowanie.

Skład komisji:
Gabriela Olea Martin – przewodnicząca
Wychowawcy klas – członkowie komisji

8.    W I etapie rekrutacji kandydat może otrzymać maksymalnie 120 punktów.

9.    W I etapie rekrutacji obowiązują następujące kryteria:

a.    Wynik oceny ze sprawności sportowych - liczba możliwych do przyznania punktów –   
       50pkt 
b.    Ocena z egzaminu z języka angielskiego – 50 pkt
 

Rodzaj egzaminu:
 Liczba możliwych do 
przyznania punktów

pisemny 20

ustny 30

 
c.    Ocena z zachowania na I semestr - minimum dobra

Ocena końcoworoczna z zachowania 
uzyskana w ostatnim roku szkolnym

 Liczba możliwych do 
przyznania punktów

Wzorowe 20

Bardzo dobre 15

Dobre 10

  
10.    W II semestrze roku szkolnym 2018/2019 do udziału w II etapie postępowania 
kwalifikacyjnego zostanie zaproszonych (maksymalnie) 12 kandydatów z najwyższą liczbą 
uzyskanych punktów w wyniku I etapu rekrutacji oraz minimum dobrą oceną z zachowania.

11.    W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kolejnego kandydata co 
kandydat na pozycji 12 o zakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji decydować będzie wyższa 
liczba uzyskanych punktów z egzaminu ze sprawności sportowych i egzaminu ustnego z 
języka angielskiego.

12.    Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do udziału w projekcie 
przewidzianych do wyjazdu w roku szkolnym 2018/2019 stanowić będzie załącznik nr 1 
niniejszego regulaminu.



13.    O wszelkich zmianach w harmonogramach postępowania kwalifikacyjnego  informacje 
ukazywać się będą w osobnych komunikatach na stronie internetowej szkoły w zakładce 
aktualności.

14.    Lista uczestników zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji zostanie opublikowana na 
stronie internetowej szkoły.

15.    W II etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 80 punktów.

16.    W II etapie rekrutacji obowiązywać będą następujące kryteria:
a.  Wykonanie zadań projektu „Sport i Różnorodność”.  

17.    Kandydat zakwalifikowany do II etapu rekrutacji zobowiązany jest do złożenia w 
formie papierowej i elektronicznej wypełnionego formularza w biurze projektu z siedzibą w 
ZSO nr 1 Kwidzyn oraz na wskazany w niniejszym regulaminie adres mailowy biura 
projektu. 

18.    Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą na stronie internetowej szkoły.

19.    Do projektu w roku szkolnym 2019/2020 przystąpi 6 uczestników oraz 6 uczestników 
rezerwowych.

20.    Komisja sporządzi w każdej z grup listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie, którzy zostaną objęci programem wymiany: listę główną i listę rezerwową.

21.    W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed 
wyjazdem (nieobecności na warsztatach, spotkaniach informacyjnych, zaniedbywania 
obowiązku szkolnego, nie wykonywania zadań projektu) przez uczestnika umieszczonego na 
liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na wymianę, a prawo do tego wyjazdu 
uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

22.    Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie opublikowana na 
stronie internetowej ZSO nr 1 w Kwidzynie.

§3
Prawa i obowiązki uczestnika
1.    Uczestnik projektu ma prawo do:

a.    Rzetelnych informacji na temat realizowanego projektu, które będą zamieszczane na 
stronie internetowej szkoły oraz przekazywane bezpośrednio uczestnikowi za pośrednictwem 
poczty elektronicznej.
b.    Bezpłatnego udziału w projekcie
c.    Korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach projektu;

2.    Uczestnik projektu jest zobowiązany do:



a.    Zapoznania się z harmonogramem działań w ramach projektu;
b.    Uaktualniania informacji na temat projektu zamieszczanych na stronie internetowej 
szkoły;
c.    Wykonywania wszystkich zadań projektu w trakcie roku szkolnego;
d.    Udziału we wszystkich spotkaniach informacyjnych dotyczących realizacji projektu;
e.    Rzetelnego i terminowego wypełniania dokumentacji uczestnika projektu;
f.    Aktualizacji danych uczestnika projektu;
g.    Poddania się badaniom ewaluacyjnym;
h.    Sporządzenia raportu końcowego w języku angielskim i polskim w ciągu 20 dni po 
powrocie z wymiany.
i.    Opracowania i przekazania do biura projektu prezentacji w języku angielskim i polskim z 
wykorzystaniem TIK dotyczącej odbytej wymiany w ciągu 2 tygodni po powrocie z 
wymiany.
j.    Aktywnego udziału w rozpowszechnianiu rezultatów projektu.

§4
Rodo

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów do projektu, uczestników projektu,
rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich kandydatów i uczestników jest Zespół
Szkół Ogólnokształcący nr 1 w Kwidzynie.
Dane kontaktowe:
ul. Konarskiego 12
82-500 Kwidzyn
tel/fax (55) 279 39 35
e-mail: sekretariat@zsokwidzyn.pl

2. Przedstawicielem Administratora jest dyrektor – Sebastian Więckowski.
3. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  Projektu  w  ramach  programu

Erasmus +; Akcja 2 (229): WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY
DOBRYCH  PRAKTYK  realizowanego  przy  wsparciu  finansowym  uzyskanym
z Komisji Europejskiej.

4. Dane osobowe udostępnione będą Administratorowi poprzez złożenie wniosku przez
kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata.

5. Dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  zgody  kandydata
i rodziców/opiekunów  prawnych  niepełnoletnich  kandydatów  w  celu  rekrutacji
do projektu oraz na podstawie umowy zawartej z uczestnikami projektu wyłonionymi
w wyniku rekrutacji w w/w celu.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji celów, dla jakich
zostały zebrane.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora. 

8. Odbiorcami  danych  osobowych  są  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa..

9. Osoba,  której  dane  osobowe  przetwarza  administrator  danych,  posiada  prawo
do dostępu  do treści  danych,  sprostowania  danych,  usunięcia  danych,  ograniczenia
przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu cofnięcia



zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania,
którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem  z  zastrzeżeniem
ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

10. Osoba,  której  dane  osobowe  przetwarza  Administrator,  posiada  wniesienia  skargi
do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
uznania,  że przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.

11. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany
i nie są poddawane profilowaniu.

12. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. Wyjątek stanowi sytuacja
przewidziana przepisami prawa krajowego.

13. Inspektorem Ochrony Danych Szkoły jest Aleksandra Czarnobaj. 
Dane kontaktowe - e-mail: iod@e-atc.pl.

§5
Postanowienia końcowe
    Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw 
nie uregulowanych w Regulaminie projektu należy do kompetencji Koordynatora projektu i 
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie.

Koordynator 
Gabriela Olea Martin


