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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„BADACZE W DZIAŁANIU – MOBILNOŚĆ W FINLANDII” 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Badacze w działaniu – 

mobilność w Finlandii” finansowanym w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2. Projekt realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową Cogito od 01.08.2019 do 

31.07.2020 roku. 

3. Projektem objętych zostanie 26 uczniów (klas VI i VII) z Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito 

w Poznaniu.  

4. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje wyjazd uczniów do partnerskiej szkoły w 

Raumie (Rauma freinet school, Finlandia) oraz wszystkie elementy z nim związane: 

a) przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne 

b) opiekę nauczycieli 

c) transport 

d) ubezpieczenie 

e) wyżywienie 

f) noclegi 

g) organizację czasu wolnego 

h) udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych w trakcie mobilności. 
5. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie nieodpłatnie ale obowiązkowo uczestniczą 

w dodatkowych zajęciach w ramach przygotowania językowo - kulturowo – pedagogicznego w 
wymiarze 20 godzin.  

6. Informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Projekty”  -
„Badacze w działaniu – mobilność w Finlandii”. 

7. Na zakończenie udziału w zagranicznej mobilności uczestnicy projektu otrzymają 
zaświadczenia/certyfikaty poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności. 

 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się uczniowie spełniający kryteria formalne i merytoryczne 

opisane poniżej.  

2.  KRYTERIA FORMALNE: 

a) Uczestnik jest uczniem klasy VI lub VII Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu, który   

                minimum rok pobierał naukę w PSP Cogito. 

b) Uczeń spełnia wymagania określone w zasadach rekrutacji. 

c) Kryterium zakwalifikowania ucznia do udziału w projekcie stanowi złożenie przez ucznia/ 

rodziców  lub opiekunów prawnych kompletnej dokumentacji określonej w zasadach rekrutacji 

(część III regulaminu). 

3. KRYTERIA MERYTORYCZNE: 

a) Potwierdzeniem woli udziału w projekcie jest złożenie formularza zgłoszeniowego. 
b) Zgłoszenie się do udziału w projekcie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do uczestnictwa 

w przygotowaniu językowo - kulturowo - pedagogicznym. W przypadku rezygnacji z udziału w 
zajęciach lub przekroczeniu limitu nieusprawiedliwionej absencji na zajęciach uczestnik jest 
wykluczony z udziału w projekcie. Miejsce uczestnika wykluczonego z udziału w projekcie 
zajmuje uczeń z listy rezerwowej. 
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4. Zgodnie z wymogami projektu wszyscy uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, ewaluacji i 
upowszechniania rezultatów mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach 
projektu. 

5. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych związanych z realizacją 
projektu. 

6. Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Koordynatora Projektu lub Opiekuna 
Wyjazdu o ewentualnych zmianach swojej sytuacji (np. zmiana miejsca zamieszkania czy 
zameldowania lub innych zdarzeniach mających wpływ na realizację założeń projektowych). 

 

III. ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja grupy docelowej zostanie przeprowadzona wśród uczniów klas VI i VII uczęszczających 

do szkoły w roku szkolnym 2019/2020. 

2. Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 2.09.2019, a kończy z dniem 13.09.2019. 

3. Kwalifikacja uczestników projektu dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną 

przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu. 

4. Kryteria rekrutacji na podstawie których Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczniów do projektu: 

a) specjalne potrzeby edukacyjne *; 

b) uczeń VI lub VII klasy, pobierający min. rok naukę w Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w 

Poznaniu; 

c) umiejętności językowe (znajomość języka angielskiego); 

d) chęć i gotowość udziału w mobilności międzynarodowej; 

e) chęć i gotowość kształtowania kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia i tworzenia 

informacji; wielojęzyczności; kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, matematycznych; 

osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się; 

f) chęć zdobycia i pogłębienia umiejętności związanych z  obszarem działań projektowych 

g) prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy do projektu (zał.  nr 1); 

5. Podstawą zakwalifikowania ucznia do udziału w Projekcie będzie suma punktów uzyskanych w 
postępowaniu rekrutacyjnym  (ankieta rekrutacyjna zał. nr 2) zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Kryterium rekrutacji Liczba punktów 

specjalne potrzeby edukacyjne* 0-10 

umiejętności językowe  - wynik testu z j. angielskiego 0 - 6 

ankieta rekrutacyjna  0 -10 
 

6. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w ramach przygotowania językowo-

kulturowo- pedagogicznego. 

7.  Osoba zainteresowana udziałem w projekcie dostarcza poprawnie wypełniony formularz 

zgłoszeniowy z  deklaracją uczestnictwa i zaświadczeniem o statusie ucznia oraz oświadczenie 

o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Pełną dokumentację należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito  

w Poznaniu. 

9. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Dokumenty rekrutacyjne będą archiwizowane 
z dokumentacją całego projektu w archiwum organu prowadzącego Publiczną Szkołę 
Podstawową Cogito – Fundacji Familijny Poznań. 

10. Po zakwalifikowaniu do projektu, z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia zostanie 
podpisana umowa dotycząca mobilności. 
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IV. ORGANIZACJA PRZYGOTOWANIA JĘZYKOWO-KULTUROWO-PEDAGOGICZNEGO 

1. Uczestniczenie w zajęciach w ramach przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego jest 
obowiązkowe dla każdego uczestnika a opuszczanie zajęć może skutkować skreśleniem  
z listy uczestników. 
2. Usprawiedliwienie opuszczonych zajęć następuje z przyczyn: 

a) zdrowotnych; 
b) innych - wyjaśnienie i dokument potwierdzający wystąpienie danych okoliczności. 

 
V. ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie przed rozpoczęciem mobilności możliwa jest tylko w 

uzasadnionych, szczególnych sytuacjach losowych i następuje poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia o rezygnacji  i jego przyczynach,  przez rodzica/opiekuna prawnego. 

2. Rezygnacja w trakcie trwania mobilności może spowodować konieczność zwrotu kwoty 

przyznanej na jednego uczestnika w projekcie. (zgodnie z Umową) 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników projektu przed 

rozpoczęciem mobilności w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz 

zasad współżycia społecznego w trakcie trwania mobilności zagranicznej w przypadku 

ewidentnego naruszenia zasad bezpieczeństwa własnego i współuczestniczących poprzez  

np. zażywanie alkoholu lub narkotyków w jakiejkolwiek postaci. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy zakwalifikowanych do projektu, jego 

miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w części II 

regulaminu. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawo do podjęcia ostatecznej 
decyzji posiada Dyrektor Szkoły. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2019r. 
3. Kandydat ma prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej pisemnie w ciągu  

7 dni od ogłoszenia listy rankingowej do Przewodniczącej Komisji Rekrutacyjnej - Dyrekcji PSP 
Cogito. 

4. Fundacja Familijny Poznań oraz PSP Cogito zastrzega sobie prawo do zmian  
w niniejszym Regulaminie. 

 

Załączniki: 

1. Formularz zgłoszeniowy/ Deklaracja uczestnictwa/ Zaświadczenie ucznia o statusie ucznia szkoły. 

2. Ankieta rekrutacyjna 

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  

 

*Specjalne potrzeby edukacyjne -Specjalne potrzeby edukacyjne mają te dzieci, które potrzebują w okresie uczenia się 

szczególnych warunków odpowiadających ich indywidualnym możliwościom oraz ograniczeniom. Pojęcie to obejmuje więc 

uczniów nietypowych, zarówno tych z ograniczonymi możliwościami uczenia się, jak i wybitnie zdolnych. 


