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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Szkoła w Pisanicy na międzynarodowej ścieżce kształcenia” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt pt. „Szkoła w Pisanicy na międzynarodowej ścieżce kształcenia” (nr 2021-1-

PMU-4167), zwany dalej „projektem”, realizowany jest w ramach programu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego  

2. Beneficjentem jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisanicy z siedzibą  

w Pisanicy (19-314 Kalinowo).  

3. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa i formy wsparcia. 

4. Okres realizacji projektu: 01.03.2023 r.-30.06.2023 r. 

 

§ 2 

Cel i założenia projektu 

 

1. Projekt skierowany jest do uczniów klas VI - VIII uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Pisanicy, Pisanica 65, 19-314 Kalinowo 

2. Celem projektu jest: 

1) zapewnienie uczniom uczestnictwa w międzynarodowych inicjatywach, 

2) doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, 

3) zwiększenie motywacji do nauki poprzez rozwój talentów,  

4) kreatywność i innowacyjność w nauczaniu i uczeniu się, umiejętność 

samodzielnego i kreatywnego myślenia, inspirowania uczniów do zdobywania 

wiedzy w ciekawy, niekonwencjonalny sposób, 

5) rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów.  

3.  W ramach projektu zostaną zorganizowane obowiązkowe zajęcia przygotowawcze: 

1) zajęcia z języka angielskiego (liczba godzin ogółem 15), 

2) zajęcia pedagogiczne (liczba godzin ogółem 5), 

3)  zajęcia kulturowe (liczba godzin ogółem 5).  

 

§ 3 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Projekt skierowany jest do 20 uczniów klas VI - VIII Szkoły Podstawowej  

w Pisanicy. 

2. Udział w projekcie jest bezpłatny.  
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3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i podpisanie przez 

przedstawiciela ustawowego (rodziców/opiekunów prawnych) uczestników projektu 

Formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go do sekretariatu szkoły.  

4. Ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do projektu ogłoszona będzie przez 

Dyrektora Szkoły na zakończenie rekrutacji na podstawie analizy dostarczonych 

dokumentów rekrutacyjnych.  

5. Decyzja o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie zostanie podana do 

wiadomości rodziców i uczniów indywidualnie telefonicznie, bądź poprzez kontakt z 

Sekretariatem SP im. Pisanicy. 

6. W przypadku rezygnacji ucznia z uczestnictwa w projekcie, jego miejsce zajmuje uczeń 

z listy rezerwowej.  

§ 4 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja dzieci do projektu odbywać się będzie od 1 marca 2023 r.  do 17 marca 2023 

r.  Wzory dokumentów rekrutacyjnych są dostępne na stronie internetowej szkoły  oraz 

w siedzibie Szkoły.  

2. Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma otrzymanych punktów wg poniższych zasad: 

 

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (w skali 0-10 pkt.) 

Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2021/22 (w skali 0-10 pkt.): 

o naganna – 0 pkt. – uczestnik nieklasyfikowany 

o nieodpowiednia – 0 pkt. – uczestnik nieklasyfikowany 

o poprawna – 4 pkt.  

o dobra – 6 pkt. 

o bardzo dobra – 8 pkt. 

o wzorowa – 10 pkt.   

 

Średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących na koniec roku szkolnego 2021/22 (w 

skali 0-10 pkt.): 

o Poniżej 2,00 – 0 pkt. 

o 2,00 = 2 pkt. 

o 2,01 – 2,50 – 3 pkt. 

o 2,51 – 3,00 – 4 pkt. 

o 3,01 – 3,50 – 5 pkt. 

o 3,51 – 4,00 – 6 pkt. 

o 4,01 – 4,50 – 7 pkt. 

o 4,51 – 5,00 – 8 pkt. 

o 5,01 – 5,50 – 9 pkt. 

o 5,51 – 6,00 – 10 pkt.   
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Ocena z języka angielskiego na koniec roku szkolnego 2021/22 (w skali 0-10 pkt.): 

o niedostateczny – 0 pkt. 

o dopuszczająca – 2 pkt. 

o dostateczna – 4 pkt. 

o dobra – 6 pkt. 

o bardzo dobra – 8 pkt.   

o celująca – 10 pkt. 

 

Opinia wychowawcy w zakresie mniejszych szans  (w skali 0-10 pkt.) 

wychowywanie się w niepełnej rodzinie, trudności w nauce, mniejsze szanse ze 

względu na miejsce zamieszkania, sytuacja materialna itp.  

Komisja Rekrutacyjna będzie przyznawała po 2 pkt za każdą ewentualną pozycję 

dotyczącą mniejszych szans 

 

Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

 

3. Wyboru uczestników projektu dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez 

Dyrektora Szkoły. 

4. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostaną zakwalifikowane do udziału  

w projekcie, będą zapisane na liście rezerwowej i mają pierwszeństwo do przystąpienia 

do projektu w przypadku rezygnacji innych uczestników.  

5. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. 

6. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzany będzie protokół zawierający wykaz 

osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą rezerwową.  

7. Przedstawiciele ustawowi (rodzice/opiekunowie prawni) uczniów zakwalifikowanych 

do uczestnictwa w projekcie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.  

8. Do wyników rekrutacji przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną kandydat ma 

prawo odwołać się od decyzji do 21.03.2023 r., do Dyrektora szkoły.   

9. Terminarz rekrutacji uczniów: 

o 01.03.2023 – 10.03.2023 – Składanie formularzy rekrutacyjnych  

o 13.03.2023 – 15.03.2023 – Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim 

o 16.03.2023 – Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu wyboru uczestników 

projektu, sporządzenie odpowiednich dokumentów przez członków Komisji. 

o 17.03.2023- Ogłoszenie wyników rekrutacji (indywidualnie telefonicznie, bądź 

poprzez kontakt z Sekretariatem SP im. Pisanicy) 
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§ 5 

Obowiązki Uczestników projektu 

 

W trakcie mobilności uczeń zobowiązuje się: 

o dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu mobilności, 

o ściśle przestrzegać regulaminu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w projekcie, 

o codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania programu mobilności, 

o realizować zadania zlecone przez opiekuna, 

o uczestniczyć w programie kulturowym organizowanym podczas mobilności, 

o na bieżąco informować opiekuna/nauczyciela przebywającego z uczniami o wszelkich 

nieprawidłowościach mających wpływ na realizację i stopień satysfakcji uczestnika., 

o sporządzić prezentację multimedialną/filmiki z przebiegu mobilności w celu 

przedstawienia jej w szkole po powrocie i na zakończenie mobilności, 

o wypełniać ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa w 

projekcie 

o ewentualna rezygnacja ucznia z udziału w projekcie musi zostać złożona w formie 

pisemnej przez jego rodziców/opiekunów i zaakceptowana przez organizację 

wysyłającą 

 

§ 6 

Monitoring uczestników projektu 

1. Potwierdzeniem otrzymanego wsparcia jest dokumentacja projektu: 

- zasady uczestnictwa ucznia w projekcie, 

- oświadczenie uczestnika przedsięwzięcia. 

- listy obecności podczas zajęć przygotowawczych, 

- listy obecności podczas mobilności edukacyjnej, 

- certyfikat potwierdzający udział w mobilności.  

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Złożenie podpisanego Formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się 

i akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.  

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023r.  
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