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Regulamin zasad rekrutacji uczestników do projektu  

„Niesztampowa szkoła z przyjaciółmi z Europy” 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

 

- Informacja o projekcie będzie rozpowszechniona wśród uczniów ZSCKR w Jabłoniu 

od momentu kiedy wniosek zostanie zatwierdzony do realizacji - poprzez stronę WWW szkoły 

oraz szkolne tablice ogłoszeń.  

- Informacja o projekcie będzie przekazywana uczniom podczas lekcji przez nauczycieli, 

wychowawców i koordynatora.  

- Informacja o projekcie zostanie przekazana rodzicom w czasie wywiadówek, spotkań 

online, tak by wyjaśnić cele projektu oraz korzyści jakie wynikają z udziału w nim.  

- Dla wszystkich zainteresowanych uczniów odbędzie się spotkanie, w czasie którego 

koordynator projektu oraz dyrektor przedstawią uczniom założenia projektu oraz udzielą 

odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące projektu.   

- Materiały oraz informacje dotyczące projektu będą cały czas dostępne w sekretariacie 

szkoły.  

- Po zakończeniu akcji informacyjnej rozpocznie się rekrutacja według zasad opisanych 

w kolejnych punktach dokumentu.   

- Rodzice uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie będą musieli wyrazić 

pisemną zgodę na wyjazd swojego dziecka.  

- Podczas rekrutacji do projektu nie będzie brana pod uwagę płeć, religia, wyznanie, 

orientacja seksualna, przynależność rasowa ani wiek. Kwestionariusze rekrutacyjne nie będą 

zawierały pytań w tym zakresie.  

 

  

§ 1  

  

Rekrutacja na uczestnictwo w projekcie  „Niesztampowa szkoła z przyjaciółmi z Europy”  

odbędzie się w formie konkursu.  

  

§ 2  

  

Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:  

1. Dyrektor ZSCKR w Jabłoniu  - Agnieszka Piekarska   

2. Koordynator projektu – Arkadiusz Lotek  

3. Nauczyciele przedmiotów matamatyczno - przyrodniczych – Karolina Kalińska, Marlena 

Lotek 
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§ 3  

  

Aplikować o udział w projekcie Programu Erasmus Plus mogą  uczniowie klas I – III 

Technikum oraz klas I-III szkoły branżowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu kierunków:  

- technik rolnik,  

- technik agrobiznesu,   

- technik mechanizacji rolnictwa (i agrotroniki),  

- technik żywienia i usług gastronomicznych,  

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  

- rolnik 

 

  

§ 4  

  

Kryteriami oceny, które są brane pod uwagę przy kwalifikowaniu kandydatów są:  

1. wyniki w nauce z jedne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczego,  

2. oceny z zachowania 

3. ocena z języka obcego (język angielski, niemiecki, rosyjski),  

4. postawa uczniowska i zaangażowanie w życie szkoły,  

5. rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego.  

 

§ 5  

  

Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do udziału w 

projekcie.  

Lista podstawowa obejmie 36 osób klas I-III 

 

Lista osób rezerwowych obejmie 8 osób klas I-III 

  

  

§ 6  

  

Osoby zakwalifikowane do projektu są umieszczane na liście uczestników w porządku 

alfabetycznym.  

 

§ 7  

  

Informacje o wynikach rekrutacji będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w placówce.  
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§ 8  

  

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:  

1. formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie Szkoły.  

2. zgoda rodziców wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych  

Dokumenty należy składać do koordynatora projektu osobiście w terminie do 17.05.2021 r.  

  

§ 9  

  

Listę uczniów zakwalifikowanych oraz listę rezerwową sporządza Koordynator we współpracy 

z komisją rekrutacyjną. Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w 

szkole.  

  

§ 10  

  

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie są zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich 

spotkaniach z nim związanych .  

  

§ 11  

  

W przypadkach nie ujętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Koordynator projektu 

wspólnie z dyrektorem Szkoły.  

 

 

§ 12  

  

Zasady oceniania kandydatów do udziału w projekcie:  

 

Rozmowa kwalifikacyjna (dwu osobowa komisja nauczycieli języka angielskiego przyznaje punkty 

oceniając komunikatywność językową i znajomość słownictwa branżowego)  

Kandydat może zdobyć maksymalnie 5 pkt.  

 

Stosuję się następujące kryteria: 

1 p  kandydat zna w niewielkim stopniu podstawy języka, 

2 p kandydat zna  podstawy języka, 

3 p  kandydat prowadzi swobodną komunikację na tematy proste, 

4 p  kandydat swobodnie wypowiada się na tematy proste i złożone,  

5 p kandydat płynie wypowiada się używając również słownictwa specjalistycznego 
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Ocena z jednego przedmiotu matematyczno- przyrodniczego na koniec pierwszego semestru 

2020/21 (do wyboru przez uczestnika-matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, 

informatyka) 

1p  dopuszczający 

2p  dostateczny 

3p  dobry 

4p  bardzo dobry 

5p celujący  

 

 

Ocena z języka obcego (angielskiego) na przyrodniczego na koniec pierwszego semestru 2020/21 

1p  dopuszczający  

 2p  dostateczny  

 3p  dobry  

 4p  bardzo dobry  

 5p celujący  

 

Ocena z zachowania przyrodniczego na koniec pierwszego semestru 2020/21 

 1p  poprawne       

 2p  dobre          

 3p bardzo dobre   

 4p  wzorowe          

  

 

Zaangażowanie w pracach na rzecz szkoły, imprezach szkolnych, grupach działających  

w szkole, dniach otwartych, targach edukacyjnych oraz konkursach i olimpiadach  

(poparte opiniami nauczycieli, wychowawców, opiekunów) 0-4 p 

Kandydaci mają szansę uzyskać maksymalnie 23 pkt.   

 

 

 

  

 § 13  

 

W przypadku kiedy 2 osoby mają identyczną liczbę punktów (minimalną do rekrutacji na projekt) 

funkcję pomocniczą pełni opinia wychowawcy oraz motywacja uczestnika do udziału w projekcie.  

 

 

§ 14  

 

W projekcie możliwy jest również udział 2 osób, które nie uzyskały wymaganej minimalnej liczby 

punktów ale znajdują się one w szczególnej sytuacji rodzinnej lub wykazuje się szczególnie wzorową 

postawą społeczną. (z tzw. rekomendacji wychowawcy) 

 

§ 15 



 
   

Projekt „Hiszpańskie praktyki kluczem do zawodowego sukcesu” nr 2018-1-PL01-KA102-048123  realizowany w ramach projektu 

systemowego „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w IV osi 

priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER),  

 

 

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji istnieje możliwość pisemnego odwołania od decyzji komisji 

(do 20 maja 2021 r.), które zostanie rozpatrzone w terminie do 21.05.2021 r. 

 

 

§ 16 

 

Ostateczną listę uczestników zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  


