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ZASADY UCZESTNICTWA W PROJECKIE 

„My Heritage is My Treasure” (MyHerit Project)  

realizowanego w ramach programu Erasmus+  
 

 
Uczestnicy projektu to chętni uczniowie klas 6, 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 50  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku.   
 

Celem projektu jest poznanie kultury i tradycji krajów partnerskich, dziedzictwa 

kulturowego,  rozwój kompetencji językowych oraz kluczowych TIK uczestników projektu.  

 

W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe, których celem jest  rozwijanie 
kompetencji kluczowych oraz kreatywności uczestników projektu. Podejmować będą 
tematykę kultury, sztuki, edukacji informatycznej, historii, tolerancji, świadomości 
obywatelskiej i ekologii. Skierowane są do uczniów naszej szkoły w wieku 11-14 lat. 
 
W ramach projektu  planowane są również spotkania międzynarodowe uczniów  

i nauczycieli szkół partnerskich. W ramach działań projektowych do krajów partnerskich 

wyjedzie 12 osób - dziewcząt i chłopców klas 6, 7 i 8. 

Terminy dotyczące rekrutacji: rekrutacja do udziału w projekcie trwa do 7 listopada 
2022 r. do godz. 15.00. W sekretariacie szkoły należy złożyć formularz rekrutacyjny 
(załącznik nr 1, część A oraz załącznik nr 3) wypełniony i podpisany (czytelnie imieniem  
i nazwiskiem) przez kandydata oraz obojga rodziców/prawnych opiekunów.   
 
Formularze dostępne będą w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły: 
www.sp50.bialystok.pl od dnia 02.11.2022r. oraz w wersji papierowej w sekretariacie 
szkoły. 
 
Wszyscy uczestnicy projektu zobowiązani są do udziału w ocenie efektów projektu i ich 
promocji.  
 
Zasady rekrutacji na zagraniczne wyjazdy: 
 
Rekrutacja na zagraniczne wyjazdy realizowane w ramach projektu My Heritage is My 
Treasure” (MyHerit Project) odbywać się będzie w II etapach, zgodnie z zasadami: 
- równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie; 
- równości szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez 
względu · na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itd. 
 
I etap rekrutacji - wstępna weryfikacja, w ramach, której brane będą pod uwagę 
następujące kryteria (załącznik nr 1 – część B): 
 
1) Ocena z zachowania w roku szkolnym 2021/2022: 
– poprawna – 1 pkt, dobra – 2 pkt, bardzo dobra - 3 pkt, wzorowa – 4 pkt. 
 
2) Średnia ocen z wszystkich przedmiotów w roku szkolnym 2021/2022: 
–3,0÷3,5 – 1 pkt; 3,6 ÷4,0 – 2 pkt; 4,1÷4,5 – 3 pkt; 4,6÷5,0 – 4 pkt; od  5,1÷5,6 – 5 pkt. 
 

http://www.sp50.bialystok.pl/
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3) Ocena z języka angielskiego w roku szkolnym 2021/2022: dopuszczający - 0 pkt; 
dostateczny  -1 pkt; dobry – 2 pkt; bardzo dobry – 3 pkt;   celujący – 4 pkt. 

 
4) Aktywność na terenie szkoły i poza nią (konkursy, turnieje, zawody, akademie): – do 5 

pkt (ocenia wychowawca) 
 
5) Dodatkowe punkty dla ucznia o wzorowym zachowaniu będącego w trudnej sytuacji 

rodzinnej, tj. wychowanie w niepełnej rodzinie, rodzina wielodzietna (ocenia 
wychowawca): – do 3 pkt 

 
6) Opinia wychowawcy: – do 4 pkt. 
 
II etap rekrutacji na wyjazdy projektowe polegać będzie na rozmowie kwalifikacyjnej  
w języku polskim i angielskim. W jej trakcie komisja zwróci uwagę na: samodzielność 
myślenia, czy uczeń potrafi uzasadnić chęć uczestnictwa w projekcie, czy umie jasno 
sformułować swoje oczekiwania dotyczące efektów uczestnictwa w projekcie – do 3 pkt. 
 
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w wyznaczonych terminach przed wyjazdem do kraju 
partnerskiego. Ogłoszenie o terminach rozmów zostaną podane do publicznej widomości 
na stronie internetowej szkoły. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych zostaną 
ustalone listy podstawowe uczestników oraz listy rezerwowe w przypadku, gdyby ktoś  
z listy podstawowej nie mógł wyjechać.   
 
W wyniku rekrutacji zostanie wybranych łącznie 12 uczniów z klas 6, 7 i 8 (12 uczestników 
projektu i 3 osoby rezerwowe).  
 
W przypadku osiągnięcia przez kandydatów tej samej liczby punktów, która decydowałaby 
o uczestnictwie w wyjeździe projektowym ostateczną decyzję podejmuje koordynator 
projektu. 
 
Przed wyjazdami w terminach ustalonych z nauczycielami odbędą się obowiązkowe 
zajęcia przygotowawcze.  
 
Każdej grupie wyjazdowej towarzyszyć będzie dwóch opiekunów – nauczycieli naszej 

szkoły.  

 

Wyjazdy na spotkania projektowe odbędą się w następujących terminach:  
1: Turcja - listopad/grudzień 2022. 

2: Rumunia -  styczeń 2023. 

3: Francja - maj 2023. 

 

Przygotowanie językowe i kulturowe wszystkich uczestników projektu obejmuje: 
Wszystkie zajęcia dla uczestników projektu, odbywać się będą po lekcjach lub w dni 

wolne, w zakresie wykraczającym poza program nauczania w szkole. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny 

 
1.   zakres pedagogiczny - zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas podnóży  

i podczas pobytu w danym kraju. Będą również dyskusje na temat jak radzić sobie ze 
stresem, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach, jak dać sobie radę  
z perspektywą rozstania się z domem i najbliższymi, itp.  
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2.   zakres kulturowy - cykl spotkań na temat geografii, klimatu, historii i kultury Turcji, 
Francji, Rumunii, tradycji i zwyczajów, ustroju politycznego, fiest i turystyki, miejsc  

3.   wartych zwiedzenia, ciekawostek o danym kraju itp., na temat ludności – największe 
miasta, rozmieszczenie, zaludnienie kraju. Inne tematy to tolerancja rozumiana  
w szerokim znaczeniu-wyznania religijne, poglądy polityczne, itp.  

4.   zakres językowy – praktyczne zastosowanie przez uczniów języka angielskiego - 
słownictwo dotyczące sytuacji życiowych m.in. dom, szkoła, życie rodzinne  
i towarzyskie, jedzenie, podróżowanie, zwroty grzecznościowe, itp. Rozmowy 
stymulowane na tematy związane ze szkołą, wolnym czasem, tradycją i kulturą krajów 
partnerskich.   

 
 
Zakładane efekty udziału w projekcie 

 
Uczestnicy projektu zdobędą kompetencje językowe i społeczne pod nadzorem 

nauczycieli w formie praktycznego treningu językowego. W szczególności zdobędą: 
 
1/KOMPETENCJE, WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI:  
- podniesienie kompetencji językowych w zakresie użytkowego języka angielskiego, 

ośmielenie się do prowadzenia konwersacji w tym języku oraz komunikowania się  
z uczestnikami projektu z innych krajów, 

- poznanie systemu edukacji krajów partnerskich, 
- rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktów z uczestnikami projektu z innych 

krajów podczas wspólnych działań projektowych i w czasie wolnym, 
- nauczenie się pracy w zespole w środowisku międzynarodowym, 
- poznanie kultury, tradycji, zabytków i ciekawych miejsc Turcji, Rumunii i Francji, 
- poznanie tamtejszej ludności, ich zwyczajów, tradycji i przyzwyczajeń. 
 
2/POSTAWY: 

- dbanie o swój wizerunek i szkoły, 

- pozbycie się uprzedzeń rasowych, religijnych i innych, 

- nabycie umiejętności bycia asertywnym i tolerancyjnym, 

- nauczenie się bycia przedsiębiorczym i twórczym, 

- empatia i zrozumienie dla innych, 

- opanowanie stresu, panowania nad swoimi emocjami, 

- wyzbycie się poczucia, że "jestem gorszy od innych", nabrania pewności siebie  

i poczucia, że "jestem teraz lepszy niż do tej pory",  

- nawiązanie nowych przyjaźni z innymi Europejczykami. 
 
Finansowanie wyjazdów w ramach działań partnerskich: 

 
Podróż, ubezpieczenie, koszty przygotowania kulturowego i pedagogicznego, 
zakwaterowania, wyżywienia, zwiedzania uczniów i nauczycieli (opiekunów) pokrywane są 
ze środków finansowych programu unijnego Erasmus+.  
 
Jednorazowy wyjazd obejmuje 3 dni robocze działań projektowych oraz dwa dni podróży.  
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Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 
 

do projektu „My Heritage is My Treasure” (MyHerit Project)”  
o numerze 2022-1-FR01-KA210-SCH-000082936 w ramach programu Erasmus+, 

Akcja 2 (KA210) sektor Edukacja szkolna  
 
 
 
Część A – wypełnia kandydat do udziału w projekcie (osoba ucząca się)  

 

Dane podstawowe uczestnika projektu 

Imię 
 

Nazwisko  

Płeć 
 

PESEL  

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)  

Wiek w chwili przystąpienia do projektu 
 

Obywatelstwo  

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)  

Telefon kontaktowy  

Email 
 

Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów 
 

Telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów 
mama/prawny opiekun: 
tata/prawny opiekun: 

Informacje o uczniu/uczennicy  

Klasa 
 

Nazwisko i imię wychowawcy 
 

 
Niniejszym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji projektu „My Heritage is My Treasure” (MyHerit 
Project) realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcja 2 (KA210), sektor: Edukacja szkolna. Wyrażam zgodę na 
wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych Szkoły Podstawowej nr 50 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 
 
Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku, adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 96, 15-338 Białystok. 
 
Szkoła Podstawowa nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku wyznaczył 
osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą 
można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@kancelariaexplico.pl. 

 

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. 
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Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze wspomnianym 
projektem. 

 

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa. 
 
 

 

……………………….………………….…….  
             data i podpis kandydata 

  
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w działaniach projektowych. 

 

 
 

  …………………………………………………………. 
 
 
 

  ………………………………………………………….  
       data i podpis rodziców/opiekunów prawnych 
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Załącznik nr 2  

Część B – wypełnia uczeń/uczennica i wychowawca klasy 
___________________________________________________________________________________   

1. Dane personalne (wypełnić czytelnie)  
    Wiek w chwili przystąpienia do projektu: ukończone lat ………… 
2. Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu: 1  

 Osoba obywatelstwa polskiego; 

 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia; 

 Osoba z niepełnosprawnościami; 

 Osoba pochodzącą z rodziny wielodzietnej; 

 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej).  
3. Wymagania rekrutacyjne  

Kryterium Wartość 
Ilość 

punktów 

Ocena z zachowania w roku szkolnym 2021/2022: 
poprawna – 1 pkt, dobra – 2 pkt,  
bardzo dobra -3 pkt, wzorowa – 4 pkt. 

Wpisz słownie ocenę: 
 

Średnia ocen z wszystkich przedmiotów w roku 
szkolnym 2021/2022: 
 –3,0÷3,5 – 1 pkt; 3,6 ÷4,0 – 2 pkt;  - 4,1÷4,5 – 3 pkt;    
 –4,6÷5,0 – 4 pkt; od  5,1÷5,6 – 5 pkt. 

Wpisz średnią ocen: 

 

Ocena z języka angielskiego w roku 
szkolnym 2021/2022: 

  dopuszczający - 0 pkt; dostateczny - 1 pkt;  
  dobry - 2 pkt; bardzo dobry - 3 pkt;  celujący - 4 pkt. 

Wpisz ocenę: 

 

Aktywność na terenie szkoły i poza nią (konkursy, 
turnieje, zawody, akademie) – do 5 pkt. 

Punkty wpisuje wychowawca  

i składa swój podpis: 

 

 

 

Pochodzenie ucznia o wzorowym zachowaniu 
będącego w trudnej sytuacji rodzinnej, tj. wychowanie 
w niepełnej rodzinie, rodzina wielodzietna – do 3 pkt. 

Punkty wpisuje wychowawca  

i składa swój podpis: 

 

 

 

Opinia wychowawcy – do 4 pkt. 

Punkty wpisuje wychowawca  

i składa swój podpis: 

 

 

Suma uzyskanych punktów:  

 
Świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą wynikającej z art. 233 § 1, w zawiązku z art. 286 

Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość podanych informacji. 
 

 

 

 

 

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

 miejscowość i data             czytelny podpis ucznia/uczennicy   

             

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

 

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

                                                czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

                                                                 
1 podkreśl właściwe 
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Załącznik nr 3  

 

………………………, dn. ……………… 
                                                                                                  (miejscowość) (data) 

 

 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

uczestnika Projektu „My Heritage is My Treasure” (MyHerit Project) 

 
 

Jako opiekunowie prawni osoby nieletniej niniejszym wyrażam/y zgodę na wykorzystywanie wizerunku 

mojego/naszego dziecka …………………………………………………………………………..[imię/imiona 

i nazwisko dziecka] (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli) przez 

Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A (zwanej 

dalej: Fundacją), który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio – wizualnych 

podczas wydarzeń realizowanych z udziałem Fundacji a dotyczących działalności statutowej Fundacji. 

Zgody udzielamy nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda obejmuje 

utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z utrwalonym wizerunkiem ww. dziecka oraz 

ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu  

i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością prowadzoną przez Fundację, w szczególności w celu 

promowania programów (projektów) prowadzonych przez Fundację bez konieczności ich uprzedniej 

akceptacji. 

Fundacja jest ponadto uprawniona do przekazywania materiałów zawierających utrwalony wizerunek 

mojego  dziecka  a  także  jego  danych  osobowych  w  zakresie  niezbędnym  do  identyfikacji  (imię    

i  nazwisko)  podmiotom,  z  którymi   Fundacja  współpracuje,  w  celach  promocji,  wykorzystania       

i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Fundację działalności. Oświadczam ponadto, że 

wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza jego dóbr osobistych 

ani praw. 

Udzielając powyżej zgody przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych (w tym wizerunku przetwarzanego na podstawie powyższej 
zgody jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”). 

2. Dane  osobowe  przetwarzane  będą   przetwarzane   wyłącznie   w   celu   określonym   powyżej 
w zgodzie. 

3. Wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony powyżej w zgodzie. 

4. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni 
poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Administrator przetwarzać będzie wizerunek w celu realizacji celu opisanego w zgodzie powyżej na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), a także nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich. 

6. Dane mogą być udostępniane: 

a. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom 
świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz 
Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi 

b. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
- uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych 

danych i ewentualnych odbiorcach Danych, 

- żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, 

- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO, 
- złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO, 
- przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie 



 

 

Projekt: „My Heritage is My Treasure” (MyHerit Project)” realizowany w Szkole Podstawowej nr 50  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Białymstoku w ramach programu Erasmus+, Akcja 2 (KA210), sektor: 

Edukacja szkolna, nr projektu 2022-1-FR01-KA210-SCH-000082936 

 
 

umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 
- złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane 
sprzecznie z prawem. 

8.  Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w 
dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail 
iod@frse.org.pl 

9. Wszelkie uprawnienia opisane powyżej przejdą na osobę, której wizerunek jest przetwarzany  
w dniu uzyskania przez nią zdolności do czynności prawnych. 

10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na 
adres e-mail: iod@frse.org.pl 

 
 

……………………………………………………. 
 
 

……………………………………………………. 
 

(imię i nazwisko oraz podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych) 
 

 
Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pośrednich (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83). 

3. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93). 
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