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Regulamin rekrutacji uczestników do projektu krótkoterminowej mobilności edukacyjnej uczniów i 

kadry szkolnej, współfinansowanej przez Unię Europejską pt. „Rozwijanie kluczowych kompetencji 

uczniów szkoły podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim”   

nr Projektu: 2021-2-PL01-KA122-SCH-000042022 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Przedsięwzięcie „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów szkoły podstawowej im. Alfonsa 

Brandta w Kurnosie Drugim” współfinansowane jest przez Unię Europejską.  

2. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim, 

Kurnos Drugi 175, 97-400 Bełchatów  

3. Organizacją goszczącą jest szkoła Agrupamento de Escolas de Maximinos z Miasta Braga, 

Portugalia 

4. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, w tym zasady naboru i warunki uczestnictwa w 

projekcie „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów szkoły podstawowej im. Alfonsa 

Brandta w Kurnosie Drugim”  zwanym dalej Projektem.  

5. Celem głównym Projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych u uczniów, w szczególności: 

wzrost kompetencji językowych oraz kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia 

się, doskonalenie umiejętności cyfrowych oraz rozwijanie kompetencji w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska. 

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny.  

7. Informacja o Projekcie oraz Regulamin dostępne są na stronie internetowej szkoły, na stronie 

Facebook szkoły oraz w sekretariacie szkolnym.  

8. Nadzór nad realizacją Projektu oraz rekrutacją Uczestników sprawuje Dyrektor Szkoły.  

§ 2 Komisja Rekrutacyjna 

1. Na potrzeby Projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna składająca się z Przewodniczącego    

Komisji oraz trzech jej członków.  

 

2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzić będzie: 

- Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej – p. Grzegorz Gryczka – dyrektor szkoły  

- Członek Komisji Rekrutacyjnej – Julita Najgebauer- koordynator projektu, nauczyciel informatyki 

- Członek Komisji Rekrutacyjnej–  Elżbieta Terkiewicz – nauczyciel j. angielskiego  

- Członek Komisji Rekrutacyjnej – Piotr Stolecki– nauczyciel  

3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należeć będzie: ogłoszenie naboru do Projektu, udzielanie 

informacji na temat rekrutacji i Projektu, weryfikacja złożonych zgłoszeń, stworzenie 

zakwalifikowanych, listy rezerwowych oraz, w razie konieczności, przeprowadzenie rekrutacji 

uzupełniającej, a także rozpatrywanie odwołań od wyników rekrutacji.  

4. W kwestiach spornych, związanych z prowadzeniem naboru uczestników, ostateczną decyzję 

podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.  

§ 3 Rekrutacja uczestników 
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Warunkiem udziału uczestnika w Projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 

do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak 

odmowa ich przekazania skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie.  

1. Rekrutacja Uczestników do udziału w projekcie ma charakter jawny i otwarty dla wszystkich uczniów 

Szkoły Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim. 

2. Rekrutacja odbywać się będzie z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji.  

3. Regulamin rekrutacji zapewnia dostępność udziału w rekrutacji do przedsięwzięcia uczniom z 

niepełnosprawnościami oraz uczniom zagrożonym wykluczeniem społecznym i edukacyjnym.  

4. Powyższe zasady, zgodne z polityką UE, obowiązują w trakcie rekrutacji i na każdym etapie realizacji 

inicjatywy oraz służą zapobieganiu wszelkim formom dyskryminacji.  

5. Rekrutacja wstępna odbywać się będzie spośród uczniów obecnych klas V – VII, w terminie 04.05.2022-

17.06.2022 r.  

6. Lista uczniów zakwalifikowanych do Projektu oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone 21.06.2022 r.  

Listy te będą dostępne w sekretariacie szkoły, dodatkowo każdy zakwalifikowany uczeń zostanie 

powiadomiony o tym za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

7. Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowani uczniowie zainteresowani udziałem w Projekcie, którzy 

uzyskają najwyższą liczbę punktów wyliczoną na podstawie danych wpisanych do formularza 

rekrutacyjnego..  

8. Szczegółowe kryteria rekrutacji wraz z punktacją:  

 Ocena z wstępnego testu z języka angielskiego:  

a) dopuszczający  -39%- 20% – 1 pkt.  

b) dostateczny -59%- 40%  – 2 pkt.  

c) dobry  -79%- 60% – 3 pkt.  

d) bardzo dobry 80%- 99% – 4 pkt.  

e) celujący  100% – 5 pkt.  

 Ocena z języka angielskiego w semestrze bezpośrednio poprzedzającym nabór:  

a) dopuszczający – 1 pkt.  

b) dostateczny – 2 pkt.  

c) dobry – 3 pkt.  

d) bardzo dobry – 4 pkt.  

e) celujący – 5 pkt.  

       Średnia ocen z semestru bezpośrednio poprzedzającego nabór  

a) 2,0-3,4 – 1pkt.  

b) 3,5-3,9– 3 pkt.  
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c) 4,0-4,4 – 5 pkt.  

d) 4,5-4,9 – 7 pkt.  

e) 5,0-6,0– 10 pkt.  

 Ocena z zachowania ucznia w semestrze bezpośrednio poprzedzającym nabór:  

a) ocena poprawna – 1 pkt.  

b) ocena dobra – 2 pkt.  

c) ocena bardzo dobra – 3 pkt.  

e) ocena wzorowa – 5 pkt.;  

    Zagrożenie wykluczeniem społecznym ucznia (kryterium zmniejszonych szans: zła sytuacja 

ekonomiczna rodziny, rodzina niepełna, rodzina wielodzietna) – 5 pkt.; orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego – 2pkt.;  

 Aktywne reprezentowanie i zaangażowanie ucznia w życie szkoły / klasy, osiągnięcia edukacyjne, 

sportowe, artystyczne, praca w samorządzie klasowym/szkolnym, wolontariat – od 1 pkt. do 5 pkt. 

(za każde kryterium 1 pkt);  

9. Uczniowie mogą zdobyć w procesie rekrutacji maksymalnie 35 punktów. Trzydziestu uczniów z 

najwyższą liczbą punktów zostanie zakwalifikowanych do Projektu. W przypadku uzyskania równej liczby 

punktów przez kilku uczniów, dodatkowo brana będzie pod uwagę:  

- ilość punktów za kryterium zachowania,  

- ilość punktów za kryterium aktywności szkolnej.  

§ 4 Postanowienia końcowe regulaminu rekrutacji 

1. W terminie od 04.05.2022-17.06.2022 r. r. uczeń ubiegający się o udział w Projekcie powinien złożyć 

do sekretariatu szkoły:  

- Formularz Zgłoszeniowy ucznia  podpisaną przez ucznia oraz rodziców/opiekunów prawnych ucznia 

(Załącznik nr 1)  

- Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów (Załącznik nr 2)  

2. Komisja Rekrutacyjna, w trybie postępowania rekrutacyjnego, po rozpatrzeniu dokumentów 

złożonych przez kandydatów, oraz przyznaniu punktacji kandydatom, ustali listę Uczestników mobilności 

wraz z listą rezerwową.  

3. Rekrutacja uzupełniająca.  

Uczniowie z listy rezerwowej będą brali udział w przygotowaniu językowym, kulturowym oraz 

psychologicznym do mobilności na prawach wolnego słuchacza. W przypadku rezygnacji z wyjazdu 

Uczestnika z listy podstawowej, Komisja Rekrutacyjna będzie mogła przeprowadzić rekrutację 

uzupełniającą.  

4. Listę Uczestników Projektu, którzy ostatecznie wezmą udział w mobilności, ustali Komisja Rekrutacyjna 

po zakończeniu zajęć przygotowujących do mobilności (przewidywany termin: wrzesień/ październik  

2022). Komisja weźmie pod uwagę frekwencję i aktywność kandydatów na zajęciach przygotowujących 

oraz spotkaniach organizacyjnych dla uczestników.  
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5. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną listy 

zakwalifikowanych kandydatów. Lista ta będzie dostępna w sekretariacie szkoły, dodatkowo każdy 

zakwalifikowany uczeń zostanie powiadomiony o tym za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

6. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

7. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie 

trwania Projektu.  

8. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły. Odwołanie powinno 

zostać złożone w formie pisemnej w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Decyzja 

Dyrektora Szkoły jest ostateczna.  

9. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z rodzicami/opiekunami, są zobowiązani do 

udziału w spotkaniu informacyjnym, w terminie podanym przez organizatora Projektu.  

10. W przypadku rezygnacji z udziału w mobilności z przyczyn leżących po stronie Uczestnika koszty 

przygotowania oraz koszty wyjazdu zagranicznego ponoszą rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika.  

§ 5 Prawa i obowiązki uczestników 

1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do:  

a) bezpłatnego udziału w szkoleniach przed mobilnością,  

b) bezpłatnego udziału w mobilności edukacyjnej do Portugalii 

c) nieodpłatnego otrzymania materiałów edukacyjnych,  

d) kompleksowego wsparcia praktycznego i logistycznego,  

e) pomocy koordynatorów Projektu i opiekunów.  

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:  

a) zapoznania się i przestrzegania Regulaminu,  

b) aktywnego uczestnictwa w zajęciach przygotowujących do mobilności, w trakcie trwania wyjazdu 

oraz działań informacyjnych po powrocie z Portugalii oraz każdorazowego potwierdzania swojej 

obecności podpisem,  

c) udziału w wyjeździe zagranicznym do Portugalii,  

d) wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu dla celów monitoringu i ewaluacji.  

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2022 r.  

2. Sprawy nieuregulowanie niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły w porozumieniu z 

koordynatorem Projektu.  

3. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub 

dokumentów programowych.  

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Szkoła Podstawowa im. Alfonsa Brandta w 

Kurnosie Drugim. 
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Załączniki do Regulaminu Rekrutacji: 

-Załącznik nr 1-Formularz Zgłoszeniowy ucznia  podpisaną przez ucznia oraz rodziców/opiekunów prawnych ucznia  

- Załącznik nr 2- Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów   

-Załącznik nr 3- lista rankingowa- wzór 

 

  


