
 

Regulamin rekrutacji uczestników  

do projektu  „#Healthy #Fit #Happy!” 

(„#Zdrowy #Sprawny #Szczęśliwy!”) 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zatytułowanym  

„#Healthy #Fit #Happy!”, nr projektu 2019-2-PMU-2026, 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:  18.01.2021 r. – 31.08.2021 r.  

  

2. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy, świadomości i umiejętności uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu dotyczących edukacji zdrowotnej jako kluczowego 

narzędzia promocji zdrowia. Dzieci wyposażone w wiedzę i umiejętności związane ze 

zdrowym odżywianiem i zaletami aktywności fizycznej poprawią jakość swojego życia i 

będą umiały ochronić zdrowie. Stymulowanie ich procesu uczenia się będzie miało 

wymierny efekt w postaci trwałych zmian zarówno w ich życiu codziennym, jak i przyszłości. 

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 powołanej przez Dyrektora Szkoły wchodzi Koordynator 

Projektu oraz nauczyciele zaangażowani w realizację Projektu.  



 

3. Uczestnikiem Projektu może zostać chętny uczeń, który w roku szkolnym 2020/2021 

uczęszcza do klasy 6, 7 lub 8 Szkoły Podstawowej nr 8 w Toruniu i do tej pory nie był 

uczestnikiem projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.  

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 

szkoły do dnia 27.01.2021 r. formularza rekrutacyjnego (zgłoszenia udziału w projekcie).  

7. Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą w sekretariacie oraz portierni szkoły, a także na 

stronie internetowej placówki.  

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 2019/2020.  

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.  

  

§ 4 

Procedura odwoławcza 

  

1. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej należy kierować do Dyrektora Szkoły w terminie  

7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie należy przesłać pocztą (decyduje 

data stempla), przesyłką kurierską (decyduje data otrzymania przesyłki przez firmę kurierską) 

lub dostarczyć osobiście (decyduje data wpływu).  

2. Dyrektor Szkoły rozpatrzy odwołanie w ciągu 14 dni, licząc od dnia jego otrzymania.  

3. Decyzja Dyrektora Szkoły w sprawie odwołania jest ostateczna.  

  


