
 

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu 

Przewodnik licealisty „Pokaż mi swój świat”  

w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. 

 

o numerze 2019-2-PMU-2230 realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów”. 

 

§1 

Informacje o projekcie 

1. Projekt pod nazwą Przewodnik licealisty „Pokaż mi swój świat w języku polskim, angielskim i 

hiszpańskim” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów” – nabór drugi 2019, którego beneficjentem jest LXXVIII Liceum 

Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. 

2. Czas trwania projektu obejmuje okres 12 miesięcy od 20.04.2020 do 19.04.2021. 

 

 

§2 

Postanowienia ogólne 

1. Głównym celem projektu Przewodnik licealisty „Pokaż mi swój świat” w języku polskim, 

angielskim i hiszpańskim jest nabycie i rozwinięcie kompetencji kluczowych przez 20 uczniów 

78 Liceum Ogólnokształącego im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, dzięki udziałowi w 

zagranicznych mobilnościach. 



2. Celem projektu Przewodnik licealisty „Pokaż mi swój świat” w języku polskim, angielskim i 

hiszpańskim jest: 

 podniesienie motywacji dwudziestu uczniów do nauki języków obcych poprzez 

stworzenie przewodnika licealisty po jego środowisku lokalnym, czyli małej ojczyźnie; 

 podniesienie znajomości języków: angielskiego i hiszpańskiego, dzięki dodatkowym 

zajęciom językowym w kraju (30 godzin) i w Hiszpanii, interakcji z rówieśnikami 

poprzez eTwinning i podczas mobilności, pracy projektowej w językach obcych; 

 udział w tygodniowej mobilności w Sewilli (Hiszpania) – jedna grupa we 

wrześniu/październiku 2020, druga w październiku/listopadzie 2020; 

 poznanie narzędzi cyfrowych, aplikacji internetowych, oprogramowania; 

 nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji i doświadczenia cenionych na rynku 

pracy; 

 poznanie kultury, kuchni, zwyczajów, tradycji, zabytków jednego z najpiękniejszych 

miast Hiszpanii - Sewilli poprzez udział w zajęciach językowych, spektaklach, escape 

roomach, wycieczkach po Sewilli i / lub Kadyksie – jednym z najstarszych miast 

Hiszpanii, kursie tańca flamenco, warsztatach kulinarnych, spektaklu tańca koni 

andaluzyjskich, lekcjach w hiszpańskiej szkole, aktywne zwiedzanie np. rowerem , 

zakwaterowanie w rodzinach hiszpańskich lub hostelu (zależne od mobilności); 

 promowanie integracji kulturowej, dobytku narodowego oraz wymiana 

indywidualnych doświadczeń, przeżyć, zainteresowań, ulubionych miejsc, smaków, 

talentów, problemów, z rówieśnikami w j. polskim, angielskim i hiszpańskim; 

 poszerzenie horyzontów, zawarcie znajomości, miedzynarodowych przyjaźni już na 

pierwszym etapie projektu (współpraca poprzez portale społecznościowe, program 

eTwinning, itp); 

3. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Przewodnik 

licealisty „Pokaż mi swój świat” w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. 

4. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. 

5. W ramach wsparcia organizacyjnego i logistycznego projektu zaplanowano: 

 zajęcia przygotowawcze do mobilności (w języku angielskim i hiszpańskim – 30 

godzin); 

 zajęcia z TIK: przygotowanie i zapoznanie uczestników z dostępnymi aplikacjami i 

stronami internetowymi; 

 zapewnienie transportu uczestnikom mobilności; 



 opłacenie zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego za granicą i 

ubezpieczenia; 

 wsparcie dla instytucji przyjmującej. 

6. Przygotowaniem merytorycznym uczestników do wyjazdu zajmą się koordynatorzy projektu. 

Ich zadaniem będzie: przekazanie informacji o programie POWER oraz o projekcie, 

nadzorowanie prac nad projektem, monitorowanie pracy młodzieży nad kolejnymi etapami 

przewodnika, wsparcie uczestników przed mobilnością, w jej trakcie oraz po zakończeniu. 

 

§ 3 

Warunki rekrutacji do udziału w projekcie 

1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie to uczniowie klas pierwszych i drugich LXXVIII 

Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w roku szkolnym 

2019/2020.  

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie Przewodnik licealisty „Pokaż mi swój 

świat” w języku polskim, angielskim i hiszpańskim musi: 

 być uczniem klasy pierwszej lub drugiej 78 LO w roku szkolnym 2019/2020; 

 być zainteresowanym udziałem w mobilności ze względu na cele projektu; 

 systematycznie uczestniczyć i realizować działania objęte projektem, szczegółowo 

opisane w umowie. 

3. Uczestnik projektu zobowiązany jest poinformować komisję rekrutacyjną, jeśli brał udział w 

mobilności w ramach współpracy w innych projektach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

(FRSE). Wyklucza się udział osób, które realizowały mobilność ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach 

projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ciągu ostatnich 4 latach. 

 

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Komisja rekrutacyjna obraduje w składzie: Dyrektor szkoły - Magdalena Lipińska oraz 

koordynatorzy projektu - Ewa Krześniak oraz Aneta Sierakowska.   

2. Rekrutacja odbywa się w uwzględnieniem zasady równości szans, w tym zasady równości 

płci, wieku, wyznania. W procesie rekrutacji szczególnie podkreśla się pierwszeństwo osób o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych. 



3. Kandydaci, przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, zapoznają się z całością tekstu 

niniejszego regulaminu.  

4. Przystąpienie do procesu rekrutacji jest równoważne z akceptacją treści regulaminu. 

5. Projekt zakłada rekrutację 20 uczestników. 

6. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.pawlikowska.edu.pl 

oraz szkolnym Facebooku Pawlikowska.edu.pl – 78 Liceum Ogólnokształcące. 

7. Rekrutacja odbywa się od 20.04.2020 do 30.04.2020. 

8. Proces rekrutacji ma charakter otwarty i składa się z kilku etapów. 

 Etap 1 rekrutacji:   

Przygotowanie plakatu promującego udział w projekcie POWER  Przewodnik licealisty 

„Pokaż mi swój świat” w języku polskim, angielskim i hiszpańskim  w programie canva 

– plakaty należy przesłać na adres power.pawlikowska@gmail.com do 22.04.2020. 

Wiadomość o tytule „POWER – rekrutacja plakat” powinna zawierać podstawowe 

dane (imię i nazwisko) oraz klasę uczestnika, zaś w załącznikach plakat w formacie 

pdf lub jpg. Plakaty będą oceniane pod następującymi kryteriami: poprawność 

językowa, strona wizualna, innowacyjność i kreatywność projektu (wartość 

procentowa w ocenie w trakcie rekrutacji: 0-25%).  

 

 Etap 2 rekrutacji: 

Przygotowanie prezentacji o sobie w programie canva, power point lub prezi, którą 

należy przesłać do 25.04.2020 na adres power.pawlikowska@gmail.com. W 

wiadomości „POWER – rekrutacja prezentacja” należy podać imię i nazwisko oraz 

klasę.  Prezentacje będą oceniane pod następującymi kryteriami: poprawność 

językowa, strona wizualna, innowacyjność i kreatywność prezentacji (wartość 

procentowa w ocenie w trakcie rekrutacji: 0-25%). 

 

 Etap 3 rekrutacji: 

Napisanie testu kwalifikacyjnego – aspekty kulturowe Hiszpanii w formie quizu online 

(obowiązkowo do logowania należy użyć danych: imię i nazwisko) w dniu 27.04.2020 

o godzinie 15.30 w sali 111 (wartość procentowa w ocenie w trakcie rekrutacji: 0-

25%). Obowiązkowo na spotkanie należy przynieść wydrukowaną, uzupełnioną i 

podpisaną kartę zgłoszenia uczestnika (załącznik V do regulaminu). 
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 Etap 4 rekrutacji: 

Rozmowa kwalifikacyjna z koordynatorami projektu Ewą Krześniak i Anetą 

Sierakowską w dniu 27.04.2020 o godzinie 15.30 w sali 111. Dodatkowo promowane 

jest uczestnictwo w kołach turystycznych oraz udział młodzieży o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych (wartość procentowa w ocenie w trakcie rekrutacji: 0-

25%). 

9. Wyboru uczestników projektu dokonuje komisja rekrutacyjna na podstawie uzyskanych 

punktów w trakcie całego procesu rekrutacji. O wyborze kandydata decyduje ilość 

uzyskanych punktów. Zastrzega się, iż uczestnik musi podejść do wszystkich etapów 

rekrutacji. 

10. Wyniki zostaną ogłoszone w formie listy głównej uczestników na stronie internetowej szkoły 

w dniu 30.04.2020. 

11. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decydować będzie wynik 

kolejnej rozmowy z koordynatorami projektu. 

12. O wynikach rekrutacji powiadomieni zostaną jedynie uczestnicy, którzy zostali 

zakwalifikowani do udziału w projekcie. 

13. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół z procesu rekrutacji oraz listę osób rezerwowych, 

które mogą zastąpić wybranych uczestników projektu w mobilnościach w sytuacjach 

losowych. Uczestnicy z listy rezerwowej mogą uczestniczyć w działaniach obejmujących 

przygotowanie do mobilności oraz po niej. 

14. Dokumenty i pliki złożone i przesłane przez kandydatów na uczestników projektu nie 

podlegają zwrotowi i koordynatorzy zastrzegają wykorzystanie ich w celu promowania 

projektu POWER w środowisku lokalnym. 

 

§ 5 

Warunki rezygnacji w projekcie 

1. Uczestnik, który rezygnuje z udziału w Projekcie jest zobowiązany zgłosić to pisemnie przez 

opiekuna prawnego koordynatorom do 30.06.2020r. wraz z podaniem przyczyny, w 

przeciwnym wypadku zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych oraz 

poniesionych na jego rzecz kosztów mobilności. W pozostałych przypadkach związany jest 

zapisami uczestnictwa w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w ptk. 1 

komisja rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w Projekcie osobę z listy rezerwowej. 

2. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację. 



 

§  6 

Procedura odwoławcza 

1. Uczestnik ma prawo do złożenia odwołania od wyników rekrutacji w ciągu 3 dni roboczych od 

ogłoszenia wyników naboru. 

2. Odwołania  w formie pisemnej, kierowane do Dyrekcji szkoły, zwierające niezbędne dane i 

uzasadnienie należy złożyć w sekretariacie 78 LO w kopercie podpisanej: Odwołanie – Power 

rekrutacja. 

3. Komisja rekrutacyjna rozpatrzy odwołanie w ciągu 7 dni od daty zakończenia procedury 

odwoławczej.  

4. O wynikach procedury odwoławczej zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie. 

 

§  7 

Postanowienia końcowe 

1. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w 

przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, a także w 

przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów 

uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu. 

2. Powyższy regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 

 

Komisja Rekrutacyjna: 

Dyrektor  Magdalena Lipińska 

Kordynatorzy:       Ewa Krześniak 

                        Aneta Sierakowska 

 

 

 

 



 

  
POWER PMU_II_Nabór_2019 Załącznik V umowy finansowej – wzór karty zgłoszenia ucznia do mobilności 

ponadnarodowej 

 

ZAŁĄCZNIK V  

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA 

 

do działań w ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) 

w przedsięwzięciu pn. Przewodnik licealisty „Pokaż mi swój świat  

w języku polskim, angielskim i hiszpańskim 

realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

CZĘŚĆ A.  

DANE UCZNIA (wypełnia rodzic/opiekun prawny) 

 

Imię  

Nazwisko  

Płeć   

Obywatelstwo  

Data urodzenia (dd.mm.rrrr)  

PESEL  

Adres zamieszkania  

(ulica, kod pocztowy, miasto) 

 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Klasa/imię i nazwisko wychowawcy  

Dodatkowe informacje  
(należy wpisać wszystkie istotne informacje dot. 

ucznia, np. choroby, stale przyjmowane leki, 

nietolerancje pokarmowe, orzeczenie 

o niepełnosprawności itp.; jeśli brak należy wpisać 

„nd.”) 

 

 



 

CZĘŚĆ B.  

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIA (wypełnia rodzic/opiekun prawny)  

 

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej*:  

Adres zamieszkania, w przypadku jeśli jest 

inny niż dziecka: 

 

Telefon kontaktowy:  

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego*:  

Adres zamieszkania, w przypadku jeśli jest 

inny niż dziecka: 

 

Telefon kontaktowy:  

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA  

 

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO” wyrażam zgodę na 

przetwarzanie  danych osobowych mojej córki/mojego syna/dziecka pozostającego pod moją opieką* zawartych w „Karcie 

zgłoszenia ucznia” dla celów rekrutacji w ramach przedsięwzięcia  Przewodnik licealisty Pokaż mi swój świat w języku 

polskim, angielskim i hiszpańskim realizowanego w PO WER, projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów”,  

finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyrażam zgodę na wprowadzenie  danych osobowych 

mojego dziecka do systemów informatycznych [nazwa szkoły], zgodnie z  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że: 

 administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z siedzibą w Warszawa, Bemowo, ul. Anieli Krzywoń 3 (wypełnia szkoła);  

 LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej wyznaczyła osobę odpowiedzialną za 
zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się 
pod adresem e-mail: iod.bemowo@edukompetencje.pl (wypełnia szkoła); 

 podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych z przedsięwzięciem 
Przewodnik licealisty Pokaż mi swój świat w języku polskim, angielskim i hiszpańskim  dofinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa 
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej (wypełnia 
szkoła); 

 dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat (wypełnia szkoła); 

 ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia 
danych; 

 dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa 
trzeciego) lub organizacji międzynarodowej. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

 zostałam/zostałem* poinformowany, że przedsięwzięcie Przewodnik licealisty Pokaż mi swój świat w języku polskim, 
angielskim i hiszpańskim jest realizowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego;  



 udzielam LXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej nieodwołalnej zgody do 
nieodpłatnego wykorzystania zdjęć z wizerunkiem ucznia (zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę 
i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium) na potrzeby informacji i promocji inicjatywy 
oraz upowszechniania jej rezultatów bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania); 

 świadoma/świadomy* odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych zgodnie z §233 Kodeksu Karnego, 
oświadczam, że dane podane w „Karcie zgłoszenia ucznia” są zgodne z prawdą.  

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/mojej córki/dziecka pozostającego pod moją opieką* w przedsięwzięciu, w tym na 

udział w mobilności – wyjeździe zagranicznym (mobilności ponadnarodowej) realizowanym w ramach przedsięwzięcia. 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami udziału ucznia w przedsięwzięciu i je akceptuje.  

 

 

 

                                                                                                               ……..….………………….…….………..……………………………………………….. 

                                                                                                         Data i czytelny podpis ucznia oraz rodzica/opiekuna prawnego  

(jeśli dotyczy) 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 


