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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

1. Projekt numer 2021-1-PL01-KA121-VET-000020789 jest realizowany przez Zespół
Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie i finansowany ze

środków Unii Europejskiej.

2. Biuro projektu znajduje się w sekretariacie szkoły - ul. Bohaterów Warszawy 10, 07-

100 Węgrów. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Dyrektor organizacji

wysyłającej, mgr Jacek Nowotniak.

3. Projekt jest realizowany we współpracy z grecką organizacją Olympus Education

Services (dalej organizacja przyjmująca), M Alexandrou 8, Nei Pori 60065, Grecja.

4. Grupą docelową w ramach projektu są uczniowie kształcący się w klasie II i III w

następujących zawodach: Technik Agrobiznesu, Technik Ekonomista, Mechanik

Pojazdów Samochodowych.

5. Uczeń, którzy chcę zgłosić swoją kandydaturę do projektu jest zobowiązany złożyć

w biurze projektu, następujące dokumenty:

a. Poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy.

b. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w

zagranicznej mobilności oraz o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego

regulaminu.

c. Zgodę rodzica w przypadku osób niepełnoletnich.

6. Uczniowie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie następujących

kryteriów:

a. Ocena z zachowania za poprzedni rok szkolny
i. Wzorowe – 8 punktów

ii. Bardzo dobre – 6 punktów

iii. Dobre – 4 punkty

iv. Poprawne – 2 punkty

v. Poniżej poprawnego – 0 punktów

b. Ocena z języka angielskiego za poprzedni rok szkolny
i. 5,0 i wyżej – 10 punktów

ii. 4,5 – 4,9 – 8 punktów

iii. 3,5 – 4,49 – 6 punktów

iv. 3,0 – 3,49 – 4 punkty
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v. 2,5 – 2,9 – 2 punkty

vi. Poniżej 2,49 – 0 punktów

c. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za poprzedni rok szkolny
i. 5,0 i wyżej – 10 punktów

ii. 4,5 – 4,9 – 8 punktów

iii. 3,5 – 4,49 – 6 punktów

iv. 3,0 – 3,49 – 4 punkty

v. 2,5 – 2,9 – 2 punkty

vi. Poniżej 2,49 – 0 punktów

d. Ogólna średnia ocen za poprzedni rok szkolny
i. 5,0 i wyżej – 10 punktów

ii. 4,5 – 4,9 – 8 punktów

iii. 3,5 – 4,49 – 6 punktów

iv. 3,0 – 3,49 – 4 punkty

v. 2,5 – 2,9 – 2 punkty

vi. Poniżej 2,49 – 0 punktów

e. Frekwencja na zajęciach za poprzedni rok szkolny
i. 90 – 100% - 12 punktów

ii. 80 – 89% - 10 punktów

iii. 70 – 79% - 8 punktów

iv. 60 – 69% - 6 punktów

v. 55 – 59% - 4 punkty

vi. 50 – 54 % - 2 punkty

vii. Poniżej 50% - 0 punktów

f. Dodatkowe zasługi ucznia (wyróżnienia, osiągnięcia w nauce, udział w

ponadprogramowych aktywnościach szkolnych i pozaszkolnych, udział w

konkursach i olimpiadach – do 4 punktów, w zależności od aktywności ucznia

g. Opinia wychowawcy o uczniu
i. Pozytywna – 4 punkty

ii. Neutralna – 2 punkty

iii. Negatywna – 0 punktów

7. W przypadku równej liczby punktów kryterium decydującym o udziale w projekcie

będzie w kolejności: ocena z języka angielskiego, średnia ocen z przedmiotów
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zawodowych, ocena z zachowania. W przypadku równej ilości punktów we wszystkich

tych kryteriach, zostanie przeprowadzona dodatkowa rozmowa rekrutacyjna.

8. Za przeprowadzenie całego procesu rekrutacyjnego będzie odpowiedzialna Komisja

Rekrutacyjna, powołana na mocy Zarządzenia Dyrektora ZSP im. J. Kochanowskiego

w Węgrowie, w składzie:

a. Przewodniczący – Joanna Gołębiewska-Kokoszka, zastępca Dyrektora

b. Członek Komisji – Ewa Sawicka, nauczyciel przedmiotów zawodowych

c. Członek Komisji – Brygida Strąk, nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących

Do zadań Komisji należeć będzie stworzenie dokumentacji rekrutacyjnej, weryfikacja

formularzy zgłoszeniowych i wyłonienie listy osób zakwalifikowanych i listy rezerwowej,

oraz sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

9. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej każdy uczeń będzie mógł się odwołać do Dyrektora

organizacji wysyłającej w wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji terminie. Uczeń

musi złożyć odpowiednie pismo do Dyrektora ZSP. W takim przypadku Dyrektor po

zasięgnięciu opinii Komisji i wychowawcy, a także analizie dokumentacji rekrutacyjnej,

podejmuje ostateczną decyzję.

10. Harmonogram rekrutacji jest następujący:

a. Akcja Informacyjna: 09.03 – 18.03.2022

b. Składania Formularzy Zgłoszeniowych: 18.03 – 30.03.2022

c. Ogłoszenie wstępnych wyników: 30.03.2022

d. Procedura odwoławcza: 30.03-05.04.2022

e. W razie braku odwołania, wyniki ogłoszone 30 marca 2022 roku wchodzą w

życie i są obowiązujące.

11. Wraz z ogłoszeniem wyników, uczniowie znajdujący się na liście osób

zakwalifikowanych stają się automatycznie uczestnikami projektu. Na rezygnację bez

podania przyczyny mają 7 dni kalendarzowych. Odpowiednie oświadczenie muszą

złożyć na piśmie do biura projektu. Po upłynięciu powyższego terminu, rezygnacja

z udziału w projekcie może wiązać się z ustalonymi przez Dyrektora konsekwencjami.

W takiej sytuacji, w miejsce uczestnika wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej.

12. W ramach projektu, uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w zorganizowanych

przez organizację wysyłającą szkoleniach przygotowawczych i innych dodatkowych

spotkaniach. Musi także stosować się do zaleceń Koordynatora Projektu oraz

opiekunów w trakcie pobytu zagranicą.
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13. Uczestnictwo w projekcie jest darmowe dla wszystkich jego uczestników. Jednakże

w sytuacji niedotrzymania zapisów niniejszego Regulaminu, Regulaminu pobytu na

zagranicznej mobilności, niedotrzymania obowiązków wynikających z uczestnictwa w

projekcie czy nagannego zachowania, Dyrektor może podjąć decyzje o konieczności

zwrotu części lub całości dofinansowania przyznanego przez Fundację Rozwoju

Systemu Edukacji, przez konkretnego uczestnika projektu, lub podjęciu innych sankcji,

w tym wykluczenia z udziału w projekcie.

14. Rekrutacja odbywać się będzie z zachowaniem równości szans i tolerancji. Żadna

osoba nie będzie dyskryminowana, a jej udział w projekcie ograniczony w związku z

kolorem skóry, pochodzeniem czy poglądami i wierzeniami religĳnymi.

15. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie całego projektu. W sprawach

nieuregulowanych niniejszymi zapisami, osobą decyzyjną jest Dyrektor organizacji

wysyłającej.


