
 

Projekt realizowany jest w ramach programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”  realizowanego  w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). 

 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Spotkania ze sztuką - warsztaty teatralne i 

fotograficzne w Grecji”  w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego 

ze środków PO WER.  

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pn. 
„Spotkania ze sztuką - warsztaty teatralne i fotograficzne w Grecji” „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów”  realizowanego ze środków PO WER. 

2. Celem Projektu jest: 
a. Zorganizowanie kursu fotograficznego dla 20 uczniów ZSET w Rakowicach Wielkich.  
b. Zorganizowanie kursu teatralnego dla 18 uczniów ZSET w Rakowicach Wielkich. 
c. Zorganizowanie programu kulturalnego i poszerzenie wiedzy uczestników na temat 

Grecji. 
d. Rozwój wybranych kompetencji kluczowych u uczestników. 

3. W projekcie weźmie udział 38 uczniów, którzy wyjadą na mobilność do Grecji.  
 

§ 2 Zakres wsparcia 
 

1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:  

• Blok organizacyjny – 2 h lekcyjnych, 

• Blok językowy (jęz angielski) – 14 h lekcyjnych,   

• Blok kulturowo-językowy dot. Grecji – 8 h lekcyjnych,  

• Blok psychologiczno – pedagogiczny  – 6 h lekcyjnych,  

• Mentoring indywidualnych postępów uczniów. 

• Podróż z siedziby organizacji wysyłającej do miejsca przyjazdu – siedziby organizacji 
przyjmującej i z powrotem, 

• Ubezpieczenie,  

• Pełne wyżywienie i zakwaterowanie, 

• Program edukacyjno – kulturowy dostosowany do wybranej tematyki.  
 

§ 3 
Zasady rekrutacji uczestników 

 
1. Uczestnikiem Projektu może być uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno – Technicznych im. 

Kombatantów Ziemi Lwóweckiej o profilu spełniającym kryteria wymienione w § 3.  
2. Terminy wyjazdu to 02.10 – 08.10.2022 r. z włączeniem 2 dni na podróż. 
3. Do każdej z grup i mobilności przeprowadzona zostanie oddzielna rekrutacja. 
4. Nabór uczestników do projektu przeprowadzony będzie przez czteroosobową Komisję 

Rekrutacyjną, w składzie: dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i nauczyciela jęz. angielskiego.  
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5. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy a 
następnie złożyć go w sekretariacie szkoły. 

6. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie szkoły. 
7. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól karty zgłoszeniowej z wyjątkiem 

punktów z testu z danej dziedziny sztuki, punktów z testu z języka angielskiego oraz rozmowy 
kwalifikacyjnej. Pola te zostaną uzupełnione przez pracownika szkoły. W przypadku 
wypełnienia w/w pól przez uczestnika nastąpi weryfikacja prawdziwości danych w trakcie 
posiedzenia komisji rekrutacyjnej. 

8. Termin składania zgłoszeń upływa 30.06.2022 r.  
9. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
10. Komisja dokona weryfikacji zgłoszeń i na podstawie kryteriów opisanych w § 3 za każdym 

razem stworzona zostanie lista kwalifikacyjna uczestników i lista rezerwowa. 
11. Listy opisane w pkt. 11 zostaną opublikowane na szkolnych tablicach ogłoszeniowych.  
12. W  przypadku  zbyt  małej  liczby  uczestników  rekrutacja  może  zostać  wznowiona w 

dowolnym momencie trwania projektu  
13. W rekrutacji zostanie zachowana zasada równości szans między kobietami i mężczyznami. 
14. W  przypadkach  spornych oraz braku akceptacji wyniku procesu rekrutacyjnego  uczeń  może  

zwrócić  się  do  Komisji  Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 
 

§ 4 
Kryteria uczestnictwa  

 
1. Uczestnikami mobilności będzie grupa 38 osób kształcąca się w klasie I, II, III.  
2. Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają następujące 

kryteria: 

• ocena z zachowania z poprzedzającego semestru – poprawna 0 pkt., dobra – 2 pkt., bardzo 
dobra 4 pkt., wzorowa – 6 pkt., 

• rozmowa kwalifikacyjna – część dot. motywacji do udziału w projekcie – max. 6 pkt., za 
część  językową – max. 7 pkt., 

• test z wybranej dziedziny – ma sprawdzić ogólne zainteresowanie tematyką (0 – 4 pkt.) – 
jeśli ktoś w ankiecie zadeklaruje obie dziedziny, musi przejść 2 
testy, 

• test z języka angielskiego – 0 – 6 pkt. 

• średnia z ocen z semestru poprzedzającego rekrutację (w przypadku uczniów klas I  
średnia na zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej) – max. 6 pkt., 

• dodatkowe aktywności np. na rzecz szkoły, uczestnictwo w akcjach charytatywnych, udział 
w konkursach, kołach naukowych itp. – komisja może przydzielić za każdą ważną  
aktywność 1 punkt, max. kandydat może dostać za to 5 pkt.  

3. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 40 pkt. 
4. Przy identycznej liczbie punktów do udziału w projekcie zakwalifikowany zostaje uczeń o 

mniejszych szansach, przy czym każdorazowo decyzję w tym zakresie podejmuje KR (np. przy 
w trudnej sytuacji materialnej kandydata). 
 

§ 5 
Obowiązki Uczestników projektu 
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1. Uczestnicy posiadają następujące obowiązki: 

● przestrzegać niniejszego regulaminu; 
● uczestniczyć w spotkaniach oraz działaniach przygotowawczych przed mobilnością; 
● w sposób rzetelny przygotowywać się do zajęć; 
● realizować zadania zlecone przez opiekunów oraz koordynatora; 
● na bieżąco informować opiekunów o ewentualnych problemach z realizacją programu; 
● uczestniczyć w działaniach upowszechniających rezultaty. 

 
§ 6 Zasady monitoringu 

1. Uczestnicy zobowiązani są do:  

• potwierdzania swojej obecności na zajęciach,  

• wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego 
zakończeniu,  

• uczestnictwa w spotkaniach monitorujących,  

• sporządzenia raportów.  
 

§ 7 
Rezygnacja z udziału/skreślenie z listy uczestników 

 
1. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:  

• rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas projektu 

• nieuprawnionej nieobecności podczas zajęć 
2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie bez podawania przyczyny w ciągu 7 dni od 

daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w projekcie. Na powstałe w ten 
sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.  

3. Uczestnik, który rozpocznie udział w Projekcie (równoznaczne z podpisaniem umowy), może 
zrezygnować tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych. Uczestnik zobowiązany jest wówczas 
wypełnić formularz rezygnacji z projektu dostępny u koordynatora projektu.  

4. W  przypadku  rezygnacji  uczestnika  bez  uzasadnienia  lub  skreślenia  z  listy zobowiązany  
jest on  pokryć  wszystkie  koszty  powstałe  w  związku  z  jego uczestnictwem  do  czasu  
rezygnacji,  lub  skreślenia  z  listy,  tj.  koszty  procesu rekrutacyjnego, koszty szkoleń, 
transportu, czy organizacji mobilności. 

 
§8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.06.2022 r.   
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. 
3. W przypadkach wymagających interpretacji zapisów regulaminu oraz kwestii 

nieuregulowanych regulaminem wszelkie wątpliwości rozstrzygane są przez koordynatora 
projektu. 

4. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 
5. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na tablicy ogłoszeniowej w szkole. 


