ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Kultura jako kompetencja młodego Europejczyka”
nr. 2020-1-PMU-3042

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynamy realizację projektu „Kultura jako kompetencja
młodego europejczyka”, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność
uczniów”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu: 2020-1-PMU3042.
Opis projektu:
1. Przed wyjazdem realizowany będzie program zajęć przygotowawczych oraz spotkania
organizacyjne.
2. Wyjazd odbędzie się autokarem
3. Pobyt i nocleg w okolicy Paralia Neou Panteleimona (Grecja). Pełne wyżywienie:
śniadanie, obiad i kolacja.
4. W ramach wyjazdu edukacyjnego będą zorganizowane wycieczki:
– zwiedzanie Meteorów
– zwiedzanie parku narodowego Góry Olimp
- zwiedzanie Litochoro, Starego Pantaleimonu, wąwozu Enipeas, zamku w
Platamonas
5. Młodzież wyjeżdżająca będzie pod opieką dwóch opiekunów na każdy wyjazdnauczycieli naszej szkoły.
6. Wyjazd edukacyjny jest bezpłatny dla młodzieży.
Wyjazdy edukacyjne do Grecji zaplanowane w dniach 19.09 – 02 październik 2021 r. oraz
03.10 – 16 październik 2021 r. (zastrzegamy zmianę terminu w sytuacji zmiany przepisów
dotyczących wyjazdów do Grecji spowodowanych epidemią COVID-19)
Zasady rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
1. Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich
2. O kolejności wyboru chętnych uczniów decyduje średnia ocen, ocena z zachowania,
frekwencja i ocena z języka angielskiego uzyskanych w poprzednim roku szkolnym.
- średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego (1-5pkt)
-ocena z zachowania z poprzedniego roku szkolnego (1-3 pkt)
- frekwencja z poprzedniego roku szkolnego (1-3 pkt)
- ocena z języka angielskiego z poprzedniego roku szkolnego (1-5pkt)

Zostanie wzięta pod uwagę także opinia wychowawcy klasy o uczniu. Pierwszeństwo do
udziału w projekcie będą mieli uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej lub społecznej, a także mający trudności z uczeniem się. Jednocześnie
zwrócimy uwagę na stosunek do obowiązków szkolnych, przejawiane zaangażowanie i
umiejętność funkcjonowania w grupie. Poza 31 uczniami zostanie wyłoniona lista rezerwowa
po 5 uczniów na wyjazd. Uczniowie Ci wezmą udział w przygotowaniach do projektu,
upowszechnianiu jego rezultatów i ewaluacji, zaś w przypadku rezygnacji lub braku
możliwości udziału któregoś z uczniów z listy głównej, będą mogli zająć jego miejsce. W
przypadku, gdyby wielu zakwalifikowanych uczestników nie mogło wziąć udziału w
projekcie, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca, na zasadach analogicznych do
przedstawionych wyżej.
3. Komisja kwalifikacyjna ustalająca listę uczniów uczestniczących w projekcie oraz
listę rezerwową składa się z wychowawców klas drugich i trzecich, nauczyciela
języka angielskiego oraz koordynatora projektu.
4. Zgłoszenia chętnych uczniów prosimy składać osobiście w sekretariacie szkoły do
dnia 01.09.2021r.
5. Ustalona lista uczniów uczestniczących w projekcie zostanie przekazana
wychowawcom klas, którzy przykażą informacje swoim wychowankom.
6. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani uczniowie z największą ilością
punktów.
7. Ostateczną listę uczestników zatwierdza Dyrektor szkoły, który ma prawo (w
uzasadnionych sytuacjach) zabronić zakwalifikowanemu uczniowi udziału w
projekcie.
8. 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.
9. Każdy uczeń, który poprawnie i terminowo złoży formularz zgłoszeniowy oraz
dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem chęci do udziału w
projekcie, a nie zostanie zakwalifikowany do udziału, ma prawo odwołać się
pisemnie od decyzji Komisji w terminie do 3 dni od dnia ogłoszenia list uczestników
zakwalifikowanych do udziału. Komisja zobowiązana jest do rozpatrzenia odwołania
i pisemnej odpowiedzi w ciągu maksymalnie 5 dni od dnia wpłynięcia podania.
10. W przypadkach nieujętych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje
Dyrektor Szkoły.
Regulamin zatwierdzono,
Siemiatycze, dn. ……………

………………………
Dyrektor

