Regulamin rekrutacji uczestników
do projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”
„Matematyczne podróże z Pitagorasem. Mobilność edukacyjną szansą na wzmacnianie kompetencji

kluczowych uczniów z Łosic”
nr 2020-1-PMU-3206

§ 1. Informacje o projekcie
1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej
nr 1 w Łosicach w projekcie “Matematyczne podróże z Pitagorasem”. Mobilność edukacyjną szansą
na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów z Łosic”.
2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Power „Ponadnarodowa
Mobilność Uczniów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
3. Beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łosicach z siedzibą
ul. Szkolnej 3, 08-200 Łosice, NIP: 496 01 25 091 TEL. +48 83 357 33 03
4. Realizacja projektu będzie miała miejsce od 01.06.2021. r. do 30.11.2021. r.
5. W projekcie weźmie udział 20 uczniów klas VII-VIII, którzy wyjadą w ramach mobilności do Grecji.
6. Czas trwania mobilności to 14 dni łącznie z podróżą do Grecji.
7. Udział w projekcie jest bezpłatny

§ 2. Informacje o rekrutacji
1. Uczestnicy Projektu zostaną wybrani na podstawie przeprowadzonej rekrutacji.
2. Rekrutację do Projektu przeprowadzi Organizator Projektu tj. Dyrekcja Szkoły.
3. Rekrutację poprzedzi akcja informacyjna o Projekcie: w szkole będą rozmieszczone plakaty i ulotki
informacyjne, stosowna informacja znajdzie się na stronie www szkoły i na szkolnym koncie FB, a
informację ustną przekażą uczniom ich wychowawcy.
4. Rekrutacja do Projektu będzie odbywać się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym
zasady równości płci. Uczniowie klas VII-VIII wezmą udział w rekrutacji na równych zasadach i na
tych samych warunkach. O zakwalifikowaniu do projektu zadecyduje suma zdobytych punktów.
5. W trakcie rekrutacji i na każdym etapie realizacji projektu będzie przestrzegana zasada
zrównoważonego rozwoju zgodnie z polityką horyzontalną UE oraz podejmiemy wszelkie próby
zapobiegania każdym formom dyskryminacji.
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6. Dyrektor Szkoły powoła Komisję Rekrutacyjną. Skład Komisji Rekrutacyjnej utworzą: dyrektor,
nauczyciel matematyki, nauczyciel języka angielskiego i wychowawca.
7. Zasady rekrutacji zostaną podane do wiadomości rodziców/opiekunów i uczniów na szkolnej
tablicy ogłoszeń oraz w sekretariacie Szkoły.
8. Uczniowie będą zgłaszać chęć do udziału w Projekcie poprzez złożenie poprawnie wypełnionego
Formularza rekrutacyjnego, zwanego „Kartą zgłoszenia ucznia”.
9. Formularze rekrutacyjne będą dostępne do pobrania przez dziennik Librus lub w sekretariacie
Szkoły.
10. „Kartę zgłoszenia ucznia” należy składać w sekretariacie szkoły. Termin upływu składnia
Formularzy rekrutacyjnych upłynie w dniu obwieszczonym na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz w
sekretariacie Szkoły.

§ 3. Kryteria rekrutacji
1. Przewidziano następujące, szczegółowe kryteria rekrutacji do Projektu:
●
●
●
●
●
●

Zaangażowanie ucznia w życie szkoły i jego postawa (max 10pkt),
Udział w zajęciach dodatkowych z matematyki lub języka angielskiego (max 10pkt),
Reprezentowanie szkoły w konkursach (max 10pkt),
Test kwalifikacyjny z języka angielskiego (max 20pkt)
Opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego, niepełnosprawności, zagrożeniu niedostosowaniem społecznym (max 10pkt)
Wywiad na temat sytuacji rodzinnej kandydata/kandydatki z wychowawcą klasy do której
uczęszcza (max 10pkt),

2. O zakwalifikowaniu danego ucznia do Projektu będzie decydować suma uzyskanych punktów
z poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych. Nie obowiązuje zasada (proporcjonalnej) równej ilości
uczestników z danej klasy.
3. W czasie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się kwalifikacja uczniów do udziału w
Projekcie - zostanie wyłoniona lista uczniów zakwalifikowanych do Projektu oraz lista rezerwowa
uczniów zakwalifikowanych do Projektu.
4. Komisja Rekrutacyjna przygotuje protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
5. Komisja Rekrutacyjna sporządzi ostateczną listę Uczestników Projektu wraz z listą rezerwową
oraz poinformuje o swojej decyzji bezpośrednio wszystkich zainteresowanych uczniów.
6. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną zapisane na listę rezerwową (by
zmniejszyć ryzyko wystąpienia zmian osobowych w sytuacjach losowych).
7. Regulamin przewiduje procedurę odwoławczą od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Uczeń ma
prawo w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
Odwołanie musi mieć formę pisemną. Komisja w ciągu 5 dni ponownie rozpatrzy Zgłoszenie i
udzieli pisemnej odpowiedzi. Od decyzji wydanej po drugim zebraniu Komisji Rekrutacyjnej nie
przysługuje odwołanie.
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8. W przypadku, gdy dwóch uczestników otrzyma jednakową liczbę punktów, Komisja
Rekrutacyjna w ciągu 5 dni przeprowadzi dodatkową rozmowę kwalifikacyjną, ponownie rozpatrzy
formularze zgłoszeniowe uczestników.
9. Jeśli z uczestnik zakwalifikowany do Projektu zrezygnuje z udziału lub zostanie skreślony z listy
uczestników, wówczas na jego miejsce wchodzi osoba z listy rezerwowej, która uzyskała najwyższą
ilość punktów.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Szkoła oraz Uczestnicy Projektu są zobowiązani do przestrzegania i stosowania postanowień
niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady
wynikające z Programu Erasmus+.

DATA I PODPIS DYREKTORA: _______________________________________________

PIECZĘĆ SZKOŁY _______________________________________________
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