Regulamin Rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI

do działań w ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) w przedsięwzięciu pn.
„Polak, Węgier - dwa bratanki” realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność
uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Projekt „Polak, Węgier - dwa bratanki” jest realizowany przez I Liceum
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z
węgierską szkołą Damjanich János High School.
2. Biuro projektu znajduje się w Sekretariacie Szkoły, ul. Piłsudskiego 44, 33-200
Dąbrowa Tarnowska.
3. Nadzór nad projektem oraz kompetencje w zakresie rozstrzygania spraw nieobjętych
niniejszym Regulaminem należą do kompetencji Dyrektora Szkoły.
4. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2020/2021.
5. Projekt przewiduje organizację mobilności ponadnarodowej w dniach 24-29 maja
2021 roku, w której udział weźmie 20 uczniów należących do grupy docelowej oraz 4
nauczycieli.
6. Rekrutacja do udziału w projekcie przebiegać będzie zgodnie z założeniami aplikacji
projektowej. Jednocześnie uwzględnia ona zasady niedyskryminacji i równości szans.
W procesie nie będzie brane pod uwagę takie kryteria jak płeć, wyznanie, poglądy
polityczne.
7. Za rekrutację i kwalifikację uczestników odpowiada Komisja Rekrutacyjna powołana
na mocy Zarządzenia Dyrektora, w której skład wchodzą:
a. ….. – Przewodniczący
b. …… - Członek
c. …… - Członek
8. Proces rekrutacyjny będzie przebiegał według następującego harmonogramu:
a. 27.01 – 10.02.2021 – akcja informacyjna
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b. 10.02-19.02 – przyjmowanie zgłoszeń uczestników
c. 15.02. – ogłoszenie wyników rekrutacji
d. 15.02-19.02 – możliwość odwołania się uczniów od wyników rekrutacji
e. 19.02 – ostateczne zatwierdzenie wyników
9. Uczeń, który chcę zgłosić chęć udziału w projekcie jest zobowiązany do złożenia w
biurze projektu lub na ręce jednego z członków Komisji Rekrutacyjnej poprawnie
wypełnionej Karty zgłoszeniowej. Kartę można znaleźć na stronie internetowej szkoły
oraz w biurze projektu.
10. Zasady przydzielania punktów:
a. Ocena z języka angielskiego za semestr poprzedzający (ocena mnożona przez
2, do uzyskania maksymalnie 12 punktów)
b. Ocena z zachowania za semestr poprzedzający (ocena mnożona przez 2, do
uzyskania maksymalnie 12 punktów)
c. Średnia ocen za semestr poprzedzający (ocena mnożona przez 2, do uzyskania
maksymalnie 12 punktów)
d. Ocena mniejszych szans ucznia (dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną po
konsultacji z wychowawcą oraz szkolnym pedagogiem, do uzyskania
maksymalnie 12 punktów).
11. W sumie będzie można uzyskać 44 punkty. Osoby z najwyższą liczbą punktów zostaną
zakwalifikowane na Listę główną, natomiast pozostałe osoby stworzą Listę
rezerwową. W razie rezygnacji lub niemożności udziału w projekcie osób z Listy
głównej, na ich miejsce wejdzie pierwsza liczba z Listy rezerwowej.
12. W przypadku braku osób na Liście rezerwowej przewiduje się możliwość
przeprowadzenia Rekrutacji uzupełniającej w przyśpieszonym trybie.
13. Proces rekrutacji zostanie zakończony podpisaniem umów uczestnictwa przez
uczniów, a w przypadku uczniów niepełnoletnich, również rodziców/prawnych
opiekunów.
14. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu uczestnictwa w projekcie.
15. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu.
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