
Regulamin rekrutacji uczestników  

do projektu „Let’s find solution to pollution” 

(„Znajdźmy rozwiązanie na zanieczyszczenie!”) 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zatytułowanym 

„Let’s find solution to pollution”, nr projektu 2019-1-PMU-1047, realizowanym w ramach 

projektu  „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanym ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi 

Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. programy 

mobilności ponadnarodowej. 

§ 2 

Informacje o Projekcie 

1. Termin realizacji projektu:  2.09.2019 r. – 1.03.2020 r. 

 

2. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości uczniów 

dotyczącej zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zagrożeń z nim związanych 

oraz sposobów i możliwości ochrony tego środowiska. Uczestnicy projektu 

dowiedzą się, w jaki sposób środowisko jest zanieczyszczane oraz jakie 

konsekwencje dla ludzi oraz świata natury się z tym wiążą, a także jak należy 

postępować, aby chronić i wspierać środowisko naturalne. W uczestnikach 

rozwiną się postawy i nawyki proekologiczne, co wpływie pozytywnie na nich 

samych oraz ich środowisko lokalne. Aby osiągnąć te cele, polscy uczniowie będą 

współpracowali z rówieśnikami z Danii. 

 

3. Udział w projekcie jest dla uczestników bezpłatny. 

 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji i kwalifikowania uczestników 

1. Rekrutację uczestników do projektu nadzoruje Koordynator Projektu – pani Dorota 

Salińska.  



2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi Dyrektor Szkoły, Koordynator Projektu oraz 

nauczyciel zaangażowany  w realizację Projektu. 

3. Uczestnikiem Projektu może zostać chętny uczeń, który w roku szkolnym 

2019/2020 będzie uczęszczał do klasy 6, 7 lub 8 Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu. 

4. Warunkiem udziału ucznia w Projekcie jest zgoda jego rodziców (prawnych 

opiekunów). 

5. Zakłada się proporcjonalny udział w przedsięwzięciu chłopców i dziewczynek, a 

także proporcjonalny udział uczniów z mniejszymi szansami (pochodzących z 

rodzin wielodzietnych oraz o niższym statusie finansowym) oraz tych bez 

mniejszych szans, co zagwarantuje zachowanie zasady równości i 

niedyskryminacji. 

6. Po zgłoszeniu chęci udziału w Projekcie, poprzez wiadomość wysłaną na adres 

dorota.salinska@zs8.eu, uczeń zostanie zobowiązany do wypełnienia i 

dostarczenia do sekretariatu szkoły do dnia 5.09.2019 r. formularza danych 

osobowych oraz formularza rekrutacyjnego. 

7. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w sekretariacie szkoły. 

8. W przypadku większej liczby chętnych przeprowadzone zostaną rozmowy 

kwalifikacyjne, a Komisja Rekrutacyjna weźmie pod uwagę także ocenę 

końcoworoczną z języka angielskiego oraz ocenę z zachowania kandydatów w roku 

szkolnym 2018/2019. 

9. Na podstawie złożonych dokumentów i sumy punktów przyznanych w wyniku 

przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnej oraz analizy ocen Komisja Rekrutacyjna 

utworzy listę podstawową i rezerwową wg. malejącej liczby punktów z 

zachowaniem odpowiedniej proporcji K/M.  

10. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów kryterium 

rozstrzygającym przyjęcia do projektu będzie kolejność zgłoszeń. 

11. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy 

podstawowej.  

12. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane telefonicznie lub 

drogą elektroniczną do 5 dni od zakończenia rekrutacji. 
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