
 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW  

NA WYJAZD DO HISZPANII (GRAN CANARIA)                  

W CZERWCU 2022 

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+  

W PROJEKCIE  „ERASMUSOWE WYZWANIA SPORTOWE” 

 

1. Warunki rekrutacji zostały opracowane przez Komisję Rekrutacyjną ds. Mobilności                        

w programie Erasmus+, powołaną przy Szkole Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Leonida Teligi w Gdyni. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

 p. Mariusz Żelechowski – Dyrektor Szkoły 

 p. Izabela Zaworska – Wicedyrektor Szkoły 

 p. Paulina Szwaba – koordynator projektu 

 wychowawcy klas III-VII 

3. Informacje o projekcie: 

 Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Leonida Teligi w Gdyni od 1.04.2022 do 30.11.2022 ze szkołą partnerską położoną na 

wyspie Gran Canaria, w mieście Las Palmas.  

 Finansowanie projektu odbywa się w ramach wsparcia z funduszy europejskich,                 

a mobilność jest dla jej uczestników bezpłatna.   

 Głównym celem projektu jest Kształtowanie kompetencji społecznych uczniów poprzez 

działania związane ze sportem i z szeroko pojętą aktywnością fizyczną,                                        

a także zwiększenie aktywności fizycznej wśród młodszych uczniów poprzez wspólne 

stworzenie gier i zabaw ruchowych we współpracy ze szkołą partnerską.  

 Rezultatem działań podejmowanych w projekcie będzie m.in. stworzenie wspólnej gry 

we współpracy z uczniami z ze szkoły partnerskiej podczas pobytu na Gran Canarii.  

4. Rekrutacji podlegają uczniowie klas III-VII. 

5. Warunkiem ubiegania się o udział w wyjeździe jest przygotowanie w formie plakatu pomysłu 

na autorską aktywność fizyczną, bądź dyscyplinę sportową oraz napisanie krótkiego listu 

motywacyjnego według zasad wymienionych poniżej. 

Plakat 

1) Powinien w ciekawy sposób przedstawiać zasady wymyślonej przez ucznia dyscypliny 

sportowej, bądź codziennej aktywności fizycznej. 

2) Praca ma na celu zainspirowanie społeczności szkolnej podjęcia podobnych działań. 



 

 
3) Oceniane będą: kreatywność i estetyka wykonania, wkład pracy, przejrzystość, 

innowacyjność. 

4) Format plakatu i technika wykonania dowolne. 

List motywacyjny 

1) Zadanie polega na przygotowaniu krótkiej wypowiedzi pisemnej (w dowolnej formie),                

w której uczeń uzasadni dlaczego powinien wziąć udział w mobilności, wyjaśniając w jaki 

sposób będzie mógł się dzięki temu rozwijać i jak będzie mógł pomóc innym uczestnikom 

(również z zagranicy) dzięki mocnym stronom jego osobowości.  

6. Dopuszcza się pomoc rodzica przy wykonywaniu powyższych zadań. 

7. Plakat oraz list motywacyjny należy złożyć w sekretariacie do 9.05.2022r. Prace dostarczone 

po wskazanym terminie nie zostaną przyjęte. 

8. Kryteria, które będą brane pod uwagę przy rekrutacji do wyjazdu: 

 Ocena przygotowanej pracy konkursowej oraz listu motywacyjnego. 

 Opinia wychowawcy klasy. 

 Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości. 

 Brak przeciwskazań medycznych. 

9. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w mobilności zostaną wyłonieni decyzją Komisji 

Rekrutacyjnej. 

10. W razie nieprzewidzianych okoliczności tworzy się listę rezerwową uczestników, składającą się 

z trzech uczniów. 

11. Uczniowie, którzy wezmą udział w mobilności zobowiązani są do podejmowania działań 

związanych z projektem do jego zakończenia, a także do aktywnego uczestniczenia                         

w wyjeździe do szkoły partnerskiej.  

12. Podczas wyjazdu uczniowie wraz z opiekunami będą nocować w hotelu wskazanym przez 

szkołę partnerską. 

13. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd wymagana jest pisemna zgoda ucznia mającego wziąć 

udział w mobilności oraz zgoda rodziców / prawnych opiekunów ucznia.  

14. Ze względu na wcześniejszy zakup biletów lotniczych rodzice ucznia, który zrezygnuje                     

z wyjazdu po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu zgody na udział w mobilności, 

zobowiązani są do pokrycia kosztów transportu dla ucznia z listy rezerwowej.  

15. Koordynator projektu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu                           

w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. 


