
REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„The Non

                                               

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Digital Classrooms for Inclusion”/ „Włączenie poprzez nieformalne i cyfrowe klasy”

ramach Programu Erasmus

Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

2. Projekt realizowany jest przez 

Władysława Broniewskiego w Sied

  

3. W ramach 

partnerskich (

 

 4. Udział we wszystkich formach projektu jest nieodpłatny. 

przejazdu oraz koszty związane z pobytem

wyżywienie,

nieszczęśliwych wypadków i  koszty leczenia)

                                       

 

1.  Projekt ma na celu wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości 

związanych z tolerancją i włączeniem społecznym

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji 

poprzez nieformalne gry i zabawy oraz efektywne korzystanie z nowoczesnej techno

 

2.  Celami szczegółowymi projektu są:

 - rozwój kompetencji i umiejętności (językowych, cyfrowych, krytycznego myślenia, współpracy itp.)

- wzrost motywacji i poprawa rezultatów szkolnych 
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1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Digital Classrooms for Inclusion”/ „Włączenie poprzez nieformalne i cyfrowe klasy”

ramach Programu Erasmus

Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt realizowany jest przez 

Władysława Broniewskiego w Sied

3. W ramach projektu zostaną zorganizowane

partnerskich (Rumunia, Turcja, Włochy

Udział we wszystkich formach projektu jest nieodpłatny. 

przejazdu oraz koszty związane z pobytem

wyżywienie, program kulturalny, ubezpieczenie odpowiedzialności cywi

nieszczęśliwych wypadków i  koszty leczenia)

                                       

Projekt ma na celu wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości 

ązanych z tolerancją i włączeniem społecznym

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji 

poprzez nieformalne gry i zabawy oraz efektywne korzystanie z nowoczesnej techno

2.  Celami szczegółowymi projektu są:

rozwój kompetencji i umiejętności (językowych, cyfrowych, krytycznego myślenia, współpracy itp.)

wzrost motywacji i poprawa rezultatów szkolnych 
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                                               § 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Digital Classrooms for Inclusion”/ „Włączenie poprzez nieformalne i cyfrowe klasy”

ramach Programu Erasmus+. 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Projekt realizowany jest przez 

Władysława Broniewskiego w Sied

projektu zostaną zorganizowane

Rumunia, Turcja, Włochy

Udział we wszystkich formach projektu jest nieodpłatny. 

przejazdu oraz koszty związane z pobytem

program kulturalny, ubezpieczenie odpowiedzialności cywi

nieszczęśliwych wypadków i  koszty leczenia)

                                        

Projekt ma na celu wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości 

ązanych z tolerancją i włączeniem społecznym

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji 

poprzez nieformalne gry i zabawy oraz efektywne korzystanie z nowoczesnej techno

2.  Celami szczegółowymi projektu są:

rozwój kompetencji i umiejętności (językowych, cyfrowych, krytycznego myślenia, współpracy itp.)

wzrost motywacji i poprawa rezultatów szkolnych 
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AKCJA KA 2

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Digital Classrooms for Inclusion”/ „Włączenie poprzez nieformalne i cyfrowe klasy”

+. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. 

Władysława Broniewskiego w Siedlcach  w okresie od 15.09

projektu zostaną zorganizowane

Rumunia, Turcja, Włochy) oraz 

Udział we wszystkich formach projektu jest nieodpłatny. 

przejazdu oraz koszty związane z pobytem

program kulturalny, ubezpieczenie odpowiedzialności cywi

nieszczęśliwych wypadków i  koszty leczenia)

  § 2 Cel i założenia projektu

Projekt ma na celu wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości 

ązanych z tolerancją i włączeniem społecznym

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji 

poprzez nieformalne gry i zabawy oraz efektywne korzystanie z nowoczesnej techno

2.  Celami szczegółowymi projektu są: 

rozwój kompetencji i umiejętności (językowych, cyfrowych, krytycznego myślenia, współpracy itp.)

wzrost motywacji i poprawa rezultatów szkolnych 
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Formal and the Digital Classrooms for Inclusion”/ „Włączenie 

poprzez nieformalne i cyfrowe klasy”

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

AKCJA KA 2
 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Digital Classrooms for Inclusion”/ „Włączenie poprzez nieformalne i cyfrowe klasy”

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków 

Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. 

lcach  w okresie od 15.09

projektu zostaną zorganizowane zajęcia 

 spotkanie w Polsce.

Udział we wszystkich formach projektu jest nieodpłatny. 

przejazdu oraz koszty związane z pobytem (zakwaterowanie, wyżywienie lub środki finansowe na 

program kulturalny, ubezpieczenie odpowiedzialności cywi

nieszczęśliwych wypadków i  koszty leczenia) w szkołach partnerskich.

§ 2 Cel i założenia projektu

Projekt ma na celu wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości 

ązanych z tolerancją i włączeniem społecznym. Głównym celem projektu jest 

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji 

poprzez nieformalne gry i zabawy oraz efektywne korzystanie z nowoczesnej techno

rozwój kompetencji i umiejętności (językowych, cyfrowych, krytycznego myślenia, współpracy itp.)

wzrost motywacji i poprawa rezultatów szkolnych uczniów
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Formal and the Digital Classrooms for Inclusion”/ „Włączenie 

poprzez nieformalne i cyfrowe klasy”

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

AKCJA KA 2 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

Digital Classrooms for Inclusion”/ „Włączenie poprzez nieformalne i cyfrowe klasy”

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków 

Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. 

lcach  w okresie od 15.09.2018r. do 

zajęcia pozalekcyjne

spotkanie w Polsce. 

Udział we wszystkich formach projektu jest nieodpłatny. Organizator pokrywa uczestnikom koszty 

(zakwaterowanie, wyżywienie lub środki finansowe na 

program kulturalny, ubezpieczenie odpowiedzialności cywi

w szkołach partnerskich.

§ 2 Cel i założenia projektu 

Projekt ma na celu wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości 

Głównym celem projektu jest 

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji 

poprzez nieformalne gry i zabawy oraz efektywne korzystanie z nowoczesnej techno

rozwój kompetencji i umiejętności (językowych, cyfrowych, krytycznego myślenia, współpracy itp.)

uczniów 

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Formal and the Digital Classrooms for Inclusion”/ „Włączenie 

poprzez nieformalne i cyfrowe klasy” 
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1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „The Non

Digital Classrooms for Inclusion”/ „Włączenie poprzez nieformalne i cyfrowe klasy”

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków 

Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. 

r. do 14.09.2020

pozalekcyjne, trzy

Organizator pokrywa uczestnikom koszty 

(zakwaterowanie, wyżywienie lub środki finansowe na 

program kulturalny, ubezpieczenie odpowiedzialności cywi

w szkołach partnerskich. 

Projekt ma na celu wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości 

Głównym celem projektu jest 

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji 

poprzez nieformalne gry i zabawy oraz efektywne korzystanie z nowoczesnej techno

rozwój kompetencji i umiejętności (językowych, cyfrowych, krytycznego myślenia, współpracy itp.)
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„The Non-Formal and the 

Digital Classrooms for Inclusion”/ „Włączenie poprzez nieformalne i cyfrowe klasy” realizowan

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków 

Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. 

14.09.2020r. 

trzy wyjazdy do szkół 

Organizator pokrywa uczestnikom koszty 

(zakwaterowanie, wyżywienie lub środki finansowe na 

program kulturalny, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw 

Projekt ma na celu wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości 

Głównym celem projektu jest ograniczenie 

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji 

poprzez nieformalne gry i zabawy oraz efektywne korzystanie z nowoczesnej technologii.  

rozwój kompetencji i umiejętności (językowych, cyfrowych, krytycznego myślenia, współpracy itp.)
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REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + 

Formal and the 

realizowanym w 

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków 

Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. 

wyjazdy do szkół 

Organizator pokrywa uczestnikom koszty 

(zakwaterowanie, wyżywienie lub środki finansowe na 

lnej, następstw 

Projekt ma na celu wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości 

ograniczenie 

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz nabywanie nowych umiejętności i kompetencji 

rozwój kompetencji i umiejętności (językowych, cyfrowych, krytycznego myślenia, współpracy itp.) 
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- rozwój kreatywności i samodzielności 

- skuteczne i atrakcyjne nauczanie i uczenie się języków obcych (języka angielskiego) 

- wzrost umiejętności posługiwania się nowymi technologiami, które mają pomóc uczyć się i nauczać 

- zdobycie wiedzy i poznanie realiów pracy w zespole międzynarodowym 

 
§ 3  Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja ma charakter dobrowolny i otwarty.   

 

2. Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać uczniowie klas V-VII w wieku od 11 do 13 lat. 

  

3.  Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do składania następujących dokumentów: 

- formularz zgłoszeniowy 

- ankieta dla kandydatów 

- zgoda rodziców 

Dokumenty są dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły. Należy je składać u koordynatora 

projektu pani Katarzyny Drabarek lub wychowawcy klasy, który następnie przekaże je koordynatorowi. 

 

4. Zostanie powołana komisja rekrutacyjna w skład której wejdą: dyrektor szkoły, koordynator projektu, 

zastępca koordynatora, nauczyciel języka obcego (angielskiego) oraz psycholog szkolny jako  

członkowie komisji. Komisja rekrutacyjna zasięgnie opinii od wychowawców uczniów. 

 

5. Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej ankiety weryfikującej umiejętności 

językowe i cyfrowe oraz przeprowadzenia dodatkowej rozmowy z wybranymi kandydatami w celu 

spełnienia kryteriów rekrutacji. 

 

6. Na podstawie przedłożonych dokumentów rekrutacyjnych zostanie wyłoniona grupa docelowa 

składająca się z 30 uczniów uprawniona do udziału w zajęciach projektowych organizowanych przez 

Szkołę. 

 

7. Uczniowie z grupy docelowej będą mogli uczestniczyć w rekrutacjach do wyjazdów zagranicznych 

oraz spotkania w Polsce (po 5 uczniów i 1-2 rezerwowych). 

 

8. Kryteria naboru: 

- wyniki szkolne   

– frekwencja szkolna  

- kultura osobista i zachowanie   

– znajomość języka obcego (anielskiego)  

- umiejętności cyfrowe 

- chęć udziału w projekcie  
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– zaangażowanie w życie szkolne i udział w zajęciach dodatkowych 

- aktywność w lokalnych działaniach projektowych 

 

9.Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, będą umieszczone na liście 

rezerwowej i będą mogły  zostać włączone do projektu w przypadku rezygnacji z udziału (z powodów 

losowych) w projekcie przez osoby z listy podstawowej. 

 

10. W przypadku braku osób z listy rezerwowej zostanie ogłoszony dodatkowy nabór osób do projektu. 

 

11. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest pisemna zgoda rodziców. Odpowiednie wnioski pobiera 

się ze strony internetowej szkoły. 

 

12. Uczniowie biorący udział w projekcie i wyrażający chęć udziału w mobilnościach powinni posiadać 

dowód osobisty lub paszport oraz kartę EKUZ (NFZ). 

 

13. Pełna lista uczestników biorących udział w projekcie zostanie opublikowana na tablicy 

informacyjnej ERASMUS+. 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 
 

1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków 

realizacji projektu lub innych dokumentów. 

 

2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły: 

https://sp6siedlce.edupage.org/  

 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2018r. 

 

4. Od niniejszego regulaminu oraz od wyników ogłoszonych przez Komisję Rekrutacyjną można 

odwołać się do Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława 

Broniewskiego w Siedlcach – pani Jolanty Pawlik, decyzja Dyrektora szkoły będzie miała charakter 

ostateczny. 


