Projekt „Nauka pozaformalna szansą na rozwój” o numerze 2020-1-PMU-3077 realizowany
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin dla rekrutacji uczestników
w ramach projektu „Nauka pozaformalna szansą na rozwój”
nr 2020-1-PMU-3077

§1

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i rekrutacji uczestników
projektu pt. „Nauka pozaformalna szansą na rozwój”.
2. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach projektu
„Ponadnarodowa

mobilność

uczniów”

finansowanego

z

Europejskiego

Funduszu Społecznego.
3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
4. Celem głównym projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów
klas I – IV Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Ciechanowcu.
5. Beneficjentem Projektu jest Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego

w

Ciechanowcu

wchodzące

w

skład

Zespołu

Szkół

Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8,
18-230 Ciechanowiec, zwana dalej Organizacją wysyłającą.
6. Projekt adresowany jest do uczniów Organizacji wysyłającej.
7. Organizacją partnerską jest The English International School of Padua, Via
Forcellini

164,

35-128

Padova,

Włochy;

dla

realizacji

mobilności

edukacyjnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Ciechanowcu w Italii; zwana dalej Instytucją przyjmującą.
8. W kwestiach nieobjętych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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§2

Uczestnicy Projektu
1. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 31 uczniów kształcących się
w roku szkolnym 2021/2022 w Organizacji wysyłającej, zwanych dalej
Uczestnikami Projektu, którzy do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowani
na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję
Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Organizacji wysyłającej.
2. Uczestnicy Projektu wyjadą na mobilność edukacyjną w ramach projektu
w dwóch grupach. Pierwsza grupa w dniach 17.10-30.10.2021r., druga grupa
27.03-09.04.2022r. lub późniejszym. Termin ostatecznego wyjazdu ustala
Dyrektor Szkoły.

§3

Zakres wsparcia
1. Przygotowanie realizowane przez Organizację wysyłającą dla każdego ucznia:
a. organizacyjne w wymiarze 15h;
b. językowe z zakresu języka angielskiego w wymiarze 30 godzin oraz
języka włoskiego podstawowego w wymiarze 30 godzin;
c. kulturowe w wymiarze 15h;
d. doradztwa zawodowego w wymiarze 8h;
e. pedagogiczne 8h
2. Udział w mobilności edukacyjnej. Czas trwania mobilności dla każdego
Uczestnika wyniesie 12 dni, w tym:
a. Zajęcia edukacyjne służące rozwojowi kompetencji kluczowych
w wymiarze 60-80 godz.;
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b. mobilność będzie realizowana w sposób ciągły przez 2 kolejne
następujące po sobie tygodnie;
c. zajęcia edukacyjne będzie realizowany w dni robocze;
d. dobowy wymiar zajęć edukacyjnych nie może przekroczyć 8 godzin;
e. czas trwania zajęć edukacyjnych uwzględnia przerwy wynikające
z przepisów obowiązujących w Instytucji przyjmującej;
f. w ramach mobilności 2 dni (weekend) zostaną wykorzystane na poczet
realizacji

programu

kulturalnego,

ułatwiającego

adaptację

oraz

aklimatyzację w nowym środowisku.
3. Uczestnikom projektu towarzyszyć będą 4 opiekunowie (po 2 na grupę), którzy
będą czuwali nad prawidłową realizacją mobilności przez uczestnika zgodnie
z wcześniej opracowanym i skonstruowanym harmonogramem mobilności.
4. W przypadku choroby lub innych nieoczekiwanych zdarzeń losowych
uniemożliwiających stawienie się na zajęciach edukacyjnych, uczestnik ma
obowiązek poinformować o tym fakcie, w tym samym dniu, opiekuna oraz
koordynatora projektu.
5. Szczegółowe zasady uczestnictwa zostaną zawarte w umowie pomiędzy
Uczestnikiem Projektu a Organizacją wysyłającą.
§4

Zasady rekrutacji uczestników
1. Rekrutacja zostanie poprzedzona akcją informacyjną, w czasie której zostaną
podane jej zasady.
2. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie 2 tygodni, począwszy od jej
rozpoczęcia przez Dyrektora szkoły.
3. Rekrutacja do projektu będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady równych
szans, w tym zasady równości płci.
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4. Podstawą kwalifikowania osób do projektu będzie spełnienie następujących
warunków:
- Przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2;
- Złożenie poprawnie wypełnionego „Formularza rekrutacyjnego” i „Karty
zgłoszenia ucznia”.
5. Rekrutację przeprowadzi Organizacja wysyłająca za pośrednictwem powołanej
Komisji Rekrutacyjnej.
6. Komisja Rekrutacyjna składać się będzie z Koordynatora projektu, 2 nauczycieli
przedmiotów ogólnych oraz nauczyciela j. angielskiego.
7. Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie
Organizacji wysyłającej Formularza rekrutacyjnego.
8. Formularze rekrutacyjne będą rozdawane podczas spotkań informacyjnych
oraz będą dostępne w sekretariacie Organizacji wysyłającej i na stronie
internetowej projektu w terminie realizacji procesu rekrutacyjnego.
9. Uczniowie zobowiązują się do podania prawdziwych danych w formularzach
rekrutacyjnych.
10. Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują:
a. Średnia

ocen

z

przedmiotów

ogólnych

z

ostatniego

cyklu

dydaktycznego1 – gdzie średnia ocen 3,0-3,49 odpowiada 5 pkt; 3,5-3,99
odpowiada 10 pkt; 4,0-4,49 odpowiada 15 pkt; 4,5-4,99 odpowiada 20
pkt; 5,0-6,0 odpowiada 30 pkt;
b. Ocena z zachowania z ostatniego cyklu dydaktycznego2 – gdzie ocena
z zachowania „wzorowa” odpowiadać będzie 30 pkt, „bardzo dobra” – 25
pkt; „dobra” – 20 pkt, a „poprawna” – 10 pkt oraz opinia wychowawcy.
c. Test z języka angielskiego na maksymalnie 40 punktów.

1
2

Pod uwagę brane powinny być wyniki uzyskane przez kandydatów w roku szkolnym 2020/2021.
Pod uwagę brane powinny być wyniki uzyskane przez kandydatów w roku szkolnym 2020/2021.
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d. Zaangażowanie w życie Szkoły (udział w samorządzie klasowym,
szkolnym, kołach zainteresowań, konkursach, zawodach sportowych,
samorządzie itd.) - max 30 pkt, po 6 pkt za każdą potwierdzoną
aktywność.
e. Frekwencja z ostatniego cyklu dydaktycznego: 75-79,99% odpowiada 5
pkt, 80-84,99% odpowiada 10 pkt; 85-89,99% - 20 pkt; 90-94,99% - 30
pkt; natomiast 95-100% odpowiada 40 pkt.
f. Mniejsze szanse – uczestnicy z rodzin najbiedniejszych/zamieszkujący
tereny

wiejskie/mający

problemy

z

adaptacją

w

środowisku

rówieśniczym, osoby niepełnosprawne – osoby te będą mogły otrzymać
dodatkowo 30 pkt, przyznawanych wg klucza 10-20-30. Liczba punktów
będzie zależna od ilości kryteriów mniejszych szans, spełnianych przez
danego uczestnika – 10 pkt w przypadku spełniania 1 kryterium, 20 pkt
za spełnienie 2 kryteriów, 30 pkt osobie spełniającej 3 lub więcej
kryteriów.
W sumie uczniowie mogą uzyskać w ramach rekrutacji 200 pkt.
11. Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję
Rekrutacyjną na podstawie weryfikacji formularzy rekrutacyjnych.
12. Przewiduje się procedurę odwoławczą. Uczeń ma prawo do odwołania się od
decyzji Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od opublikowania listy osób
zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Odwołania złożone w formie
pisemnej w sekretariacie Organizacji wysyłającej będą rozpatrywane tylko
w przypadku gdy Komisja Rekrutacyjnej nie miała dostępu do istotnych z punktu
widzenia procesu informacji, mogących pozwolić na zakwalifikowanie się ucznia
do udziału w projekcie.
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§5

Postanowienia końcowe
1. Uczestnik projektu ma prawo zgłaszać realizatorowi projektu swoje uwagi
i opinie dotyczące przeprowadzonych działań, w tym oceniać pracę opiekunów,
celowość i przydatność wsparcia oraz sposób jego realizacji.
2. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
3. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu sprawował będzie
koordynator projektu z ramienia Organizacji wysyłającej.
4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje
koordynator projektu z ramienia Organizacji wysyłającej.
5. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu.
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