
Mosina, 1 września 2019 r. 

 

 

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie nr  2019-1-PL01-KA229-065590_1  
 

Uniwersalny język sztuki  
 

w ramach programu ERASMUS+ 
 

1. Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie nr 019-1-PL01-KA229-

065590_1  w programie ERASMUS+. 

2. Projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach 

programu Erasmus + Edukacja Szkolna. 

3. Beneficjentami projektu są Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie oraz Agrupamento de 

Escolas D. Sancho I z Portugalii, Kohtla-Järve Maleva Põhikool z Estonii oraz Istituto 

Comprensivo Statale di Porcari z Włoch. Projekt koordynują p. B. Lenartowska- Nieckarz p. 

Agata Walter,  p. Justyna Nojszewska. 

4. Projekt jest realizowany w terminie 1.09.2019 – 31.08.2021. 

5. Językiem projektu będzie j. angielski. 

6. Główne cele projektu. 

Poprzez kulturę możemy odkryć uniwersalny sposób porozumiewania się i kształtować postawę 

otwartości i szacunku. A zatem odkryjemy uniwersalny język sztuki. Niechaj się ona stanie częścią 

naszej szkolnej rzeczywistości. 

Nasze cele: 

 

 Rozwijanie kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, poznanie 

uniwersalizmu przekazu sztuki. 

 Stymulowanie i wspieranie ogólnego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego 

rozwoju 

 dzieci, niezależnie od uzdolnień. 

 Rozwijanie wyobraźni i kreatywności. 

 Budowanie porozumienia między narodami, kulturami i pokoleniami.  

 Rozwijanie kompetencji językowych, TIK, pracy w grupie i twórczego rozwiązywania 

problemów. 

 

7. Rezulaty 

Aby zrealizować cele zostanie podjętych wiele aktywności. Każda szkoła stworzy zespół 

projektowy i grupę wokalno-muzyczną. Rezultaty materialne zostaną opracowane podczas 

regularnych spotkań, różnych warsztatów, a także przy wykorzystaniu eTwinningu. W projekcie 

zaplanowano szkolenia dla nauczycieli i realizację strategii upowszechniającej. 

 

PLANOWANE REZULTATY MATERIALNE 

1. Płyta CD - utwory z różnych państw. 

2. Śpiewnik - zapis utworów nagranych na płycie. 

3. Blog kulinarno-plastyczny - przepisy z różnych państw. 

4. Książka kucharska w j. ang. tworzona z blogowych przepisów. 

5. Świąteczna pocztówka dźwiękowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

6. Mapy kulinarne państw z typowymi daniami regionalnymi w formie puzzli. 

7. Bajki muzyczne - spektakl muzyczno-teatralny. 

8. Kalendarz ze zdjęciami artystycznymi - z informacjami o krajach / miastach partnerskich. 



9. Filmiki promujące szkoły. 

10. 4 gazetki projektowe - po każdej wymianie studenckiej. 

11. Prace w technice decoupage z okazji Wielkanocy. 

12. Ulotka "Matematyka zaklęta w sztuce" - na temat matematyki obecnej w sztuce. 

13. Ulotki o wpływie sztuki na rozwój człowieka "Smakuj sztukę". 

14. Słowniczek z podstawowymi zwrotami w językach angielskim, polskim, włoskim, 

portugalskim, estońskim. 

15. Lekcje rozbudzające kreatywność - nagrane, przetłumaczone i opublikowane w internecie. 

 

8. Projekt skierowany jest głównie do uczniów klas siódmych i ósmych Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Mosinie. 

9. W ramach realizacji projektu zaplanowano także wyjazdy uczniowskie do partnerów w 

Portugalii, Estonii i Włoszech. Uczniowie wyjeżdżający na wymianę są goszczeni w 

rodzinach swoich partnerów z zagranicy. Uczeń wyjeżdżający za granicę jest następnie 

zobowiązany do ugoszczenia zagranicznych koleżanek/kolegów, którzy przyjadą z wizytą 

do Mosiny planowanej na maj 2021. 

10.  Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest finansowany z funduszy UE. 

11. Organizatorzy zastrzegają, że rodzice zobowiązują się do zapewnienia dojazdu dziecka z i 

na lotnisko / stację. 

 

2. Obowiązki uczestników 

 

1. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

a. aktywnego uczestnictwa w zajęciach w ramach działań projektowych, 

b. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w 

projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach, 

c. zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania, 

d. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uczestnika projektu wyłącznie w celu 

udzielenia wsparcia w realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i 

sprawozdawczości w ramach projektu, 

e. przestrzegania norm właściwego zachowania. 

2. Każdy uczestnik musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. 

3. Uczestnictwo ucznia w projekcie ustaje w przypadku: 

a. zmiany miejsca przez uczestnika / uczestniczkę nauki, 

b. niewypełniania przez uczestnika obowiązków określonych w niniejszym 

regulaminie. 

4. Jeśli uczestnik z nieuzasadnionych powodów zrezygnuje z udziału w projekcie lub w 

przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika zobowiązań wynikających z regulaminu 

projektu może być on zobowiązany do pokrycia  kosztów mobilności zagranicznych. 

5. W sytuacjach nieujętych w niniejszym regulaminie, związanych z udziałem ucznia w 

projekcie, ostateczne decyzje będą podejmowali szkolni koordynatorzy. 

 

 

6. Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona we wrześniu/październiku 2019 r. W wyniku procesu 

rekrutacji zostaną wybrani uczestnicy projektu. 

2. Udział w projekcje jest dobrowolny. Wymagana jest zgoda rodziców na udział dzieci w 

projekcie. 

3. Proces rekrutacji obejmie: 

a. rozmowę kwalifikacyjną z koordynatorami  (maks. 15 pkt.), 

b. ocenę wniosku o udział w projekcie (maks. 25 pkt.), 



4. Zainteresowane osoby mogą pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły z zakładki 

Erasmus+. Wniosek o udział w projekcie (wg załączonego wzoru) w terminie do 20 

września 2019 należy złożyć do koordynatorów projektu. 

5. Do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków zostanie powołana Komisja 

Rekrutacyjna składająca się z koordynatorów projektu. Ocena wniosków o udział zostanie 

dokonana najpóźniej w terminie do końca października 2019 r. 

6. Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników, a następnie sporządzi listę 

zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz ewentualną listę rezerwową. 

Informacje o wynikach naboru zostaną przekazane każdej zainteresowanej. 

7. W przypadku niespełnienia przez uczestników projektu stawianych im warunków 

koordynator zastrzega sobie prawo wykreślenia ucznia z projektu. Zostanie wówczas 

przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, w której mogą także uczestniczyć uczniowie klas 

młodszych. 

 

4. Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2019 r. i obowiązuje do czasu 

zakończenia realizacji projektu. 

2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wniosek o udział w projekcie ERASMUS+ 

„Uniwersalny język sztuki” 

 

Imię i nazwisko …...................................................... klasa ….......................................... 

 

Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 

 

1. Dlaczego zamierzasz wziąć udział w projekcie (max. 5 pkt.)? 

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

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

 

2. W jaki sposób zamierzasz być aktywna/y w projekcie (max. 5 pkt.)? 

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

................................................................................................................................................................

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

........................................................................................ 

 

3. W jaki sposób do tej pory angażowałaś/eś się w życie klasy i szkoły (max. 5 pkt.)? 

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

4. Co wiesz o programach Erasmus+  (max. 4 pkt) 

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

5. Jaką ocenę uzyskałaś/eś z j. angielskiego i/lub (włoskiego) w roku szkolnym 2018/2019 

(max. 3 pkt.)? 

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

 

6. Jaką ocenę z zachowania uzyskałaś/eś w roku szkolnym 2018/2019 (max. 3 pkt.)? 

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


