
 

 

 

 

Regulamin Rekrutacji 

 

Projekt nr 2021-1-PMU-4406 

pt. „Jedź na projekty! Będziesz wielki” 

 

I. Informacje ogólne: 

1. W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynamy realizację projektu „Jedź na projekty! 

Będziesz wielki”, w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, 

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Opis działań: 

2.1. Przed wyjazdem realizowany będzie program zajęć przygotowawczych oraz 

spotkania organizacyjne. 

2.2. W ramach projektu uczestnicy wyjadą na 14 – dniowy wyjazd do Grecji. 

2.3. Uczestnicy będą zakwaterowani w hotelu w regionie Tesalia. W ramach projektu 

uczestnicy będą mieli zapewnione pełne wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja. 

2.4. W ramach wyjazdu edukacyjnego będą zorganizowane wycieczki po 

najważniejszych miejscach w regionie. 

2.5. Młodzież wyjeżdżająca będzie pod opieką trzech opiekunów - nauczycieli naszej 

szkoły. 

2.6. Wyjazd edukacyjny jest bezpłatny dla młodzieży. 

2.7. Po powrocie młodzież zaangażowana w projekt weźmie udział w procesie 

upowszechniania rezultatów i ewaluacji działań. 

3. Wyjazd edukacyjny zaplanowano w terminie 28.05 – 10.06.2023 r. 

 

II. Zasady rekrutacji uczniów do udziału w projekcie: 

 

1. Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych tematyką uczniów od klasy 

VI - VIII naszej szkoły. 

2. O kolejności wyboru chętnych uczniów decyduje: 

a) Średnia ocen z ubiegłego półrocza (0-6 punktów), 

b) Ocena z języka angielskiego (0-6 punktów), 

c) Ocena z zachowania z pierwszego półrocza (0-5 punktów), 

d) Frekwencja obecności w ostatnim półroczu (0-4 punkty), 

e) Rozmowa w języku angielskim (max 5 punktów), 

f) Motywacja do udziału – oceniona na podstawie opinii wychowawcy (0-5 

punktów), 

g) Zaangażowanie ucznia w życie szkoły (max 2 punkty), 



 

 

h) Uczniowie z mniejszymi szansami mogą dostać dodatkowe punkty                           

w rekrutacji na podstawie opinii psychologa/pedagoga szkolnego (max 5 punktów).  

 

3. Każdy uczeń który będzie chciał wziąć udział w rekrutacji jest zobowiązany do 

wypełnienia formularza zgłoszeniowego, złożenia go w sekretariacie, a także 

zapoznania się i podpisania regulaminu rekrutacji. Na podstawie złożonych 

formularzy komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły przydzieli punkty 

oraz ułoży listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W przypadku 

równej ilości punktów, pierwszeństwo będą mieli uczniowie z mniejszymi szansami - 

ocenę w tej kwestii przeprowadzi pedagog szkolny. W przypadku rezygnacji uczniów 

ich miejsce będą zajmowali kolejni z listy rezerwowej. Do udziału w projekcie na 

liście rezerwowej zostanie zakwalifikowanych 10 uczniów. Po opublikowaniu 

wyników na szkolnej tablicy ogłoszeniowej i stronie internetowej szkoły każdy                     

z uczniów biorących udział w rekrutacji będzie miał 3 dni na odwołanie się od decyzji 

komisji. Ostateczną decyzję w przypadku rozpatrywania odwołań będzie podejmował 

koordynator projektu. Zaplanowaliśmy także rekrutację uzupełniającą˛ na wypadek 

gdyby z przyczyn nie zależnych od nas wyczerpała nam się lista rezerwowa uczniów. 

Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzona na tych samych zasadach co opisane 

powyżej. W przygotowaniu regulaminów rekrutacji oraz kryteriów rekrutacji pomocna 

była nam rada pedagogiczna, która także zaakceptowała wyżej przedstawione kryteria. 

4. Zgłoszenia chętnych uczniów prosimy składać osobiście w sekretariacie szkoły do 

dnia 09.03.2023r. 

5. Ustalona lista uczniów uczestniczących w projekcie zostanie przekazana 

wychowawcom klas, którzy przykażą informacje swoim wychowankom. 

6. Ostateczną listę uczestników zatwierdza Dyrektor szkoły, który ma prawo                            

(w uzasadnionych sytuacjach) zabronić zakwalifikowanemu uczniowi udziału                        

w projekcie. 

7. W przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice/opiekunowie prawni muszą 

wyrazić zgodę na uczestnictwo w projekcie, w momencie braku zgody, do projektu 

kwalifikuje się kolejny uczeń z listy.  

8. W przypadkach nieujętych  niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 

Dyrektor Szkoły. 

 

Regulamin zatwierdzono, 

Siołkowa, dn. 03.03.2023 

 

 

 

                                                                                             Jolanta Dróżdż 

                                                                                               Dyrektor ZSP 

 

 



 

 

 

 

 

Lista akceptacji regulaminu rekrutacji do projektu  

nr 2021-1-PMU-4406, pt. „Jedź na projekty! Będziesz wielki” 

 

Imię  Nazwisko  Podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

   

 


