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Regulamin Rekrutacji 

 „Kultura jako sposób budowania relacji Europejskich”  

nr. 2020-1-PMU-3055 

 

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczynamy realizację projektu „Kultura jako sposób 

budowania relacji Europejskich”, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów”, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr projektu:  

2020-1-PMU-3055.   

Opis działań: 

1. Przed wyjazdem realizowany będzie program zajęć przygotowawczych oraz spotkania 

organizacyjne. 

2. W ramach projektu uczestnicy wyjadą na 14 dniowy wyjazd na Litwę. 

3. Uczestnicy będą zakwaterowani w hotelu w okolicy Jaszuny (Litwa).  W ramach 

projektu uczestnicy będą mieli zapewnione pełne wyżywienie: śniadanie, obiad  

i kolacja. 

4. W ramach wyjazdu edukacyjnego będą zorganizowane wycieczki po najważniejszych 

miejscach w regionie. 

5. Młodzież wyjeżdżająca będzie pod opieką dwóch opiekunów - nauczycieli naszej 

szkoły. 

6. Wyjazd edukacyjny jest bezpłatny dla młodzieży. 

7. Po powrocie młodzież zaangażowana w projekt weźmie udział w procesie 

upowszechniania rezultatów i ewaluacji działań. 

 

Wyjazd edukacyjny zaplanowano w dniach 27.02 – 12.03.2022 r. (Szkoła zastrzega prawo do 

zmiany terminu w sytuacji zmiany przepisów dotyczących wyjazdów na Litwę 

spowodowanych epidemią COVID-19) 

 

Zasady rekrutacji uczniów do udziału w projekcie: 

 

1. Projekt skierowany jest do  zainteresowanych tematyką uczniów naszej szkoły – do 

rekrutacji na wyjazd mogą przystąpić uczniowie klas: II, III Technikum oraz II , III BSIS 

2. O kolejności wyboru chętnych uczniów decyduje średnia ocen, ocena z zachowania, 

frekwencja i ocena z języka angielskiego( uczniowie Technikum), ocena z języka 

niemieckiego (uczniowie BSIS) uzyskanych w poprzednim roku szkolnym.  

3. Przeprowadzenie naboru rekrutacyjnego do udziału w projekcie zaplanowano w terminie: 

25.11 – 03.12.2021     

4. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w Zespole Szkół Centrum                        

Kształcenia Rolniczego w Rudnej, powołaną przez dyrektora szkoły – Panią Bożenę Bączek. 

5. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

 Eugenia Wachnienko – koordynator projektu 

 Paulina Draczyńska – nauczyciel  

 Marlena Cieślak – nauczyciel  



 

 

6. Formularze zgłoszeniowe należy pobrać i złożyć (do pobrania ze strony szkoły)do 

koordynatora Projektu, pani Eugenii Wachnienko,  w biurze koordynatora projektu (gabinet 

Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu), Każde zgłoszenie ucznia do projektu stanowi 

akceptację Regulaminu Rekrutacji. 

7. Komisja ułoży listę uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową na 

podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych oraz szczegółowej punktacji określonej w 

punkcie 8 niniejszego Regulaminu. Lista zostanie opublikowana w porządku alfabetycznym na 

szkolnej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły. 

8. Kryteria rekrutacji obejmować będą: 

 Średnia wszystkich ocen na koniec roku szkolnego 2020/21, 

 

Średnia ocen (przedział Liczba punktów 

5,0 i powyżej 4 pkt 

4,9 - 4,1 3 pkt 

4,0 – 3,1 2 pkt 

3,0 – 2,6 1 pkt 

2,5 i poniżej 0 pkt 

 

 Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2020/21  

 

Zachowanie Liczba punktów 

wzorowe 4pkt 

bardzo dobre 3pkt 

dobre 2pkt 

Poprawne  1pkt 

 

 Frekwencja na koniec roku szkolnego 2020/21 

 

Frekwencja Liczba punktów 

100% - 90% 4pkt 

89% -80% 3pkt 

79% - 70 % 2pkt 

69% i poniżej  1pkt 

 

 Ocena z języka obcego wiodącego na koniec roku szkolnego 2020/21 

Ocena z języka 

angielskiego/ 

niemieckiego 

Liczba punktów 

celujący 4pkt 

bardzo dobry 3pkt 

dobry 2pkt 

dostateczny 1pkt 

dopuszczający i poniżej 0pkt 

 

 zainteresowanie problematyką projektu, uzasadnione pisemnie (maksymalnie 6 pkt) 

 sieroty i półsieroty, młodzież z rodzin o niskim statucie materialnym(5 pkt) 

9.W przypadku tej samej ilości punktów decydującym czynnikiem będzie frekwencja na 



 

 

zajęciach szkolnych za miniony semestr.  

10. Po zweryfikowaniu wszystkich formularzy zgłoszeniowych komisja ogłosi wstępną 

listę uczestników oraz listę rezerwową.  

 Lista podstawowa obejmie 20 osób. 

 Lista rezerwowa projektu obejmować będzie 5 miejsc.  

 Po ogłoszeniu listy wstępnej projektu, uczniowie zakwalifikowani do 

udziału, będą mieć tydzień na podtrzymanie swojej chęci uczestnictwa. Po 

upływie tego terminu dyrektor szkoły opublikuje ostateczną listę 

uczestników projektu.  

 Zarówno listy wstępne jak i lista ostateczna, będą podane do publicznej 

wiadomości na stronie szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń.  

 W kwestiach spornych dotyczących list uczestników ostateczną decyzje 

podejmować będzie dyrektor szkoły po konsultacji z koordynatorem 

projektu oraz członkami komisji.  

 Każdemu uczniowi przysługiwać będzie prawo do odwołania się od 

decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia list 

uczestników.  

11.  W przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice/opiekunowie prawni muszą 

wyrazić zgodę na uczestnictwo w projekcie, w momencie braku zgody, do projektu 

kwalifikuje się kolejny uczeń z listy.  
 

12. Każdy uczeń który będzie chciał wziąć udział w rekrutacji na początek wypełni formularz 

zgłoszeniowy, następnym etapem będą rozmowy rekrutacyjne. Na podstawie formularzy  

komisja rekrutacyjna przydzieli punkty oraz ułoży listy uczestników zakwalifikowanych 

do udziału w projekcie. W przypadku równej ilości punktów, pierwszeństwo będą mieli 

uczniowie z mniejszymi szansami - ocenę w tej kwestii przeprowadzi pedagog szkolny. 

W przypadku rezygnacji uczniów ich miejsce będą zajmowali kolejni z listy rezerwowej. 

Do udziału w projekcie na liście rezerwowej zostanie zakwalifikowanych  5 uczniów na 

wyjazd. Po opublikowaniu wyników na szkolnej tablicy ogłoszeniowej i stronie 

internetowej szkoły każdy z uczniów biorących udział w rekrutacji będzie miał 7 dni na 

odwołanie się od decyzji komisji. Ostateczną decyzję w przypadku rozpatrywania 

odwołań będzie podejmował koordynator projektu. Zaplanowaliśmy także rekrutację 

uzupełniającą˛ na wypadek gdyby z przyczyn nie zależnych od nas wyczerpała nam się 

lista rezerwowa uczniów. Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzona na tych 

samych zasadach co opisane powyżej. Rada pedagogiczna, zaakceptowała wyżej 

przedstawione kryteria. 

13. Ostateczną listę uczestników zatwierdza Dyrektor szkoły, który ma prawo (w 

uzasadnionych sytuacjach) zabronić zakwalifikowanemu uczniowi udziału w projekcie. 

14.  W przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice/opiekunowie prawni muszą wyrazić 

zgodę na uczestnictwo w projekcie, w momencie braku zgody, do projektu kwalifikuje się 

kolejny uczeń z listy.  

15. W przypadkach nieujętych  niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 

Dyrektor Szkoły. 

 

Regulamin zatwierdzono, 

Rudna, dn. 24.11.2021 

                                                                                                    Bożena Bączek 

                                                                                            Dyrektor 


