REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE
„Seniors in the city. Seniors everywhere” który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach
programu - Erasmus +

§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: „Seniors in the city. Seniors
everywhere” , który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu- Erasmus +

§ 2.
Informacje o projekcie :
1. Projekt realizowany jest w Gimnazjum nr 1 im . Roberta Schumana w Warszawie, w terminie
1 września 2016 – 31 sierpnia 2018, w partnerstwie z Evangelische Schule Koepenick w
Berlinie oraz Liceo Scientifico w Bolonii.
2. Projekt skierowany jest do uczniów klas I – III Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana w
Warszawie
3. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 18 uczniów. Na wyjazdy do Bolonii i
Berlina mamy 5 miejsc na każdy wyjazd. Pozostałe osoby projektu są wsparciem i mogą liczyć
na zaświadczenia udziału w projekcie oraz kontakt z grupą młodzieży przyjeżdżającą do
Warszawy, bez możliwości wyjazdu.
4. Główne cele projektu:
 uwrażliwienie młodych ludzi na zmiany demograficzne i na potrzeby seniorów
 budowanie dialogu międzypokoleniowego i międzykulturowego przez pracę w
międzynarodowym zespole
 rozwijanie umiejętności językowych i informatycznych
 wypracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół w językach narodowych i w języku
angielskim

§ 3.
Zasady rekrutacji uczestników projektu :

1. Rekrutacja prowadzona będzie w listopadzie 2016 r. przez Zespół Rekrutacyjny Gimnazjum nr. 1
Roberta Schumana w Warszawie
W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
 koordynator projektu Ewa Reks-Granat
 wychowawcy klas I-III Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana
 psycholog szkolny
1.
Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie
internetowej szkoły a także na spotkaniach z koordynatorem.
2. Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie uczniów ma charakter konkursu.
3. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa
w projekcie, jest uczniem Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana w Warszawie i spełni
następujące warunki:
 List Motywacyjny, do 200 znaków, w którym uczniowie uargumentują chęć uczestnictwa w
projekcie oraz przedstawią swoje pomysły na działania w projekcie.
 Określenie przez ucznia ilości godzin w tygodniu, jaką może poświęcić na udział w projekcie.
 Komunikatywna znajomość obcego języka- proszę określić , jaki : (angielski, niemiecki, włoski)
 Umiejętność wykonywania zadań samodzielnie (np. samodzielne przeprowadzanie
wywiadów z osobami starszymi)
 Otwartość, komunikatywność poszanowanie dla innych kultur, przekonań i religii.
 Gotowość pracy na rzecz seniorów, aktywne uczestnictwo w akcjach skierowanych do
seniorów i przeprowadzanych wspólnie z nimi
 Umiejętność pracy w zespole
 Gotowość zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń między innymi przez udział w
warsztatach przygotowujących do wykonywania zajęć projektowych
 Deklaracja przyjęcia gościa z zagranicy podczas wizyty w Polsce (podpisana przez
rodziców/opiekunów prawnych ucznia)
 Zgoda na udział w projekcie podpisana przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 Zgoda na przetwarzania danych osobowych ucznia popisana przez rodziców/opiekunów
prawnych ucznia.
 Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na publikacje wizerunku, na wykorzystywanie,
publikowanie i/lub powielanie fragmentów wywiadów i listów, obrazów oraz nagrań
dźwiękowych wytworzonych podczas realizacji projektu przez szkołę macierzystą, szkoły
partnerskie oraz ich Narodowe Agencje.
4. Terminy procesu rekrutacji będą określone w Harmonogramie Rekrutacji, który jest
załącznikiem do powyższego regulaminu. Harmonogram powstanie po konsultacji ze
szkołami partnerskimi i może ulec zmianie
5. Uczniowie, którzy chcą przystąpić do rekrutacji do projektu są zobowiązani złożyć : List
Motywacyjny ( w terminie do 21.11.2016) do p. Ewy Reks-Granat w formie papierowej i
drogą mailową na adres ewa.granat@gazeta.pl
6. O złożenie ankiety Uczestnika Projektu oraz o wyrażenie zgody podpisane przez
rodziców/opiekunów prawnych zostaną poproszone osoby, które napiszą najbardziej
interesujące Listy Motywacyjne.
7. Jeżeli liczba chętnych uczniów do udziału w projekcie przekroczy 18 osób zostanie stworzona
lista rezerwowa.
8. W projekcie przewidziane jest 10 miejsc na wyjazdy do szkół partnerskich (po 5 miejsc na
każdy wyjazd).

9. Na wyjazdy zagranicznie w ramach projektu zostaną zakwalifikowani uczestnicy projektu,
którzy wykażą się największym zaangażowaniem w pracy nad projektem.
10. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych
powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów biorących udział w
projekcie.
11. Wyjazdy zagraniczne są częścią pracy projektowej, a nie atrakcją turystyczną. Całkowity koszt
wyjazdów pokrywany jest ze środków Unii Europejskiej. Osoba, która weźmie udział w
wyjeździe, a następnie zrezygnuje z dalszej pracy może zostać ukarana obniżeniem oceny
zachowania.
12. Uczniowie klas III, będą brali udział w projekcie do końca czerwca 2017 roku, natomiast
uczniowie klas I-II będą brali udział w projekcie do 31.08.2018

§4
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
reguły i zasady wynikające z Programu Erasmus +, a także przepisy wynikające z właściwych
aktów prawa wspólnotowego i polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o
ochronie danych osobowych.
2. Regulamin obowiązuje w czasie realizacji projektu.
3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.

