REGULAMIN REKRUTACJI
„Język i kultura idą w parze - SP w Jabłonce Kościelnej rozpoczyna
przygodę z Erasmusem+”
§ 1 INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin określa zasady wyboru uczniów do udziału w projekcie pt: „Język i
kultura idą w parze- SP w Jabłonce Kościelnej rozpoczyna przygodę z
Erasmusem+”. Projekt o numerze 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041822.
2. W procesie rekrutacji wybranych zostanie 30 uczniów naszej szkoły.

3. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce
Kościelnej, Jabłonka Kościelna 50; 18-200 Wysokie Mazowieckie, tel. 862745004;
e-mail: sekjablonka@op.pl.

4. Partnerami projektu są dwie greckie szkoły:
Mpakogianni
1st km Larisa-Trikala Ring Road, 41500 Larissa
Email: mail@dim-nmpakog.lar.sch.gr
www.ekpmpakogianni.gr
PLATON M.E.P.E. School
Ganohora Pierias 1
60100 Katerini
Emial: mail@platon.edu.gr
https://www.platon.edu.gr
5. W ramach projektu 30 uczniów naszej szkoły, wyjedzie na 14 dniową mobilność
do szkół partnerskich realizować program edukacyjny. Liczba 14 dni obejmuję
liczbę dni podróży.
6. Czas trwania projektu 01.02.2022- 31.01.2023r.
7. Projekt i rekrutacja skierowany jest do uczniów klas V – VIII.
8. Projekt Współfinansowany jest przez Unię Europejską.
9. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

§ 2 Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Osobami zaangażowanymi w proces rekrutacji będzie: dyrektor,
koordynator, nauczyciel języka angielskiego, pedagog.
2. Rekrutacja będzie trwała w terminie: 07.03.2022 – 11.03.2022.
3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie umieszczeniem informacji o projekcie na
stronie internetowej szkoły, na portalu społecznościowym - Facebook w profilu
szkoły a także na gazetce szkolnej. Informacją o rekrutacji zostanie również
przekazana rodzicom uczniów.
4. Osoby zaangażowane w proces rekrutacji przygotują formularz zgłoszeniowy,
który będzie wyrazem chęci uczestnictwa w projekcie.
5. Każdy zainteresowany uczeń będzie mógł wziąć udział w procesie
rekrutacyjnym.
6. Formularze zgłoszeniowe uczniowie będą mogli pobrać z sekretariatu szkoły,
bądź ze strony internetowej.
7. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami równych szans.

§ 3 Kryteria rekrutacyjne
1. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę poniższe kryteria:


Ocena z zachowania:
Wzorowa – 10p
Bardzo dobra- 8p
Dobra- 6p
Poprawne-3p



Frekwencja:
100-90%- 10p
90-80%- 8p
80-70%- 6p
70-60%-5p
60-50%- 4p
<50%- 3 p



Ocena z języka angielskiego
Celująca- 6p
B. dobra- 5p
Dobra-4p
Dostateczna-3p
Dopuszczająca-0

 List motywacyjny ucznia - dlaczego chce wziąć udział w projekcie?
Max 10p
 Aktywność i zaangażowanie w życie szkoły:
Każda aktywność punktowana 3 punkty


Uczeń z mniejszymi szansami( sytuacja ekonomiczna, demograficzna, finansowa
rodziny)
Dodatkowe 5 punktów

2. O zakwalifikowaniu danego ucznia do Projektu będzie decydować suma
uzyskanych punktów
3. Osoby przeprowadzające rekrutację sporządzą ostateczną listę Uczestników
Projektu wraz z listą rezerwową oraz poinformuje o swojej decyzji bezpośrednio
wszystkich zainteresowanych uczniów.
4. Po przeprowadzonej rekrutacji zostanie przygotowany protokół rekrutacyjny.
5. Lista zakwalifikowanych do projektu będzie ogłoszona przy zachowaniu zasad
RODO.
6. W przypadku rezygnacji ucznia z wyjazdu, na jego miejsce wybrany zostanie
uczeń z listy rezerwowej, który uzyskał największą liczbę punktów.

§ 4 ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów w miejscach,
w których będziemy przybywać (szkoła partnera, miejsce zakwaterowania itp.)
2. Rzetelne i terminowe wypełniać obowiązki wynikające z programu mobilności.
3. Każdy uczestnik z listy głównej jak i również z listy rezerwowej zobowiązany jest
do uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych do wyjazdu. Zajęcia
przygotowawcze będą organizowane w naszej szkole.
4. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
5. Włączenie się w działania upowszechniające projekt po powrocie do kraju.
6. Wypełnienie wszelkich dokumentów potwierdzających wzrost wiedzy po powrocie.

§ 5 PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. Każdemu uczestnikowi rekrutacji przysługuje prawo do odwołania się
od decyzji komisji w terminie 5 dni od ogłoszenia list uczestników
zakwalifikowanych do Dyrektora Szkoły.
2. Na rozpatrzenie odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej dyrektor szkoły ma 3
dni.
3. Od decyzji wydanej po drugim zebraniu Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje
odwołanie.
4. Odwołanie musi mieć formę pisemną

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Szkoła oraz uczestnicy odpowiedzialni są za przestrzeganie regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie w każdym czasie.
3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
4. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu

_________________________________
Miejscowość i data

_____________________________
Podpis Dyrektora Szkoły

_________________________________
Pieczęć szkoły

