
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

do działań w ramach mobilności ponadnarodowej w przedsięwzięciu pn.  

„Columbian Exchange – wymiana międzynarodowych wartości”  

 realizowanym w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w przedsięwzięciu “Columbian Exchange – 

wymiana międzynarodowych wartości”, które jest realizowane w I Liceum Ogólnokształcącego im.  

Stanisława Konarskiego w Mielcu w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów,  

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu jako 

instytucja wysyłająca.  

3.Uczestnikami projektu będzie 20 uczniów oraz 4 opiekunów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława 

Konarskiego w Mielcu wybranych w drodze otwartej, jawnej rekrutacji z uwzględnieniem zasady równości 

szans i niedyskryminacji. 

 

4. Celem głównym projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów. Poprzez realizację 

tego przedsięwzięcia uczniowie I LO w Mielcu podniosą swoje kompetencje językowe, zdobędą 

doświadczenie pracy w międzynarodowej grupie z osobami o odmiennej kulturze oraz zapoznają się  

z ideą międzynarodowych projektów. 

 

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 2. Proces  rekrutacji 

 

1. Czas trwania rekrutacji: od 16.03.2023r. do 05.04.2023r. 

2. Na potrzeby projektu zostanie powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna złożona  

z koordynatora projektu, nauczyciela języka angielskiego oraz pedagoga szkolnego. 

3. Proces rekrutacyjny uczniów i opiekunów podzielony będzie na 2 etapy: ocena formularza 

zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej Szkoły) oraz rozmowy kwalifikacyjnej (data rozmowy 

zostanie ogłoszona po etapie oceny formularzy rekrutacyjnych). 

4. Na podstawie formularza zostanie wyłonionych 30 kandydatów, którzy przejdą do kolejnego etapu 

(rozmowy rekrutacyjnej), podczas którego zostanie wybranych 20 uczniów z największą liczbą punktów, 

którzy wezmą udział w mobilności. Pozostali uczniowie zostaną wpisani na listę rezerwową.  

5. Termin oraz miejsce mobilności zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.  

 

6. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z przebiegu 

rekrutacji,a także listę zakwalifikowanych uczestników do projektu wraz z listą rezerwowąw formie listy 

rankingowej.  



 

 

 

 

 

7. Wyniki rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły oraz wywieszone na tablicy 

ogłoszeń. 

  

8. Procedura odwoławcza to 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Osoba składająca odwołanie zostanie  

w terminie 7 dni od jego złożenia poinformowana wraz z uzasadnieniem o wyniku jego rozstrzygnięcia. 

 

9. W przypadku nie zakwalifikowania odpowiedniej liczby uczestników projektu ze względu np. na małą 

liczbę zgłoszeń, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. 

 

10. Uczestnik ma prawo zrezygnować z  uczestnictwa w przedsięwzięciu po złożeniu pisemnego 

oświadczenia do którego należy dołączyć zaświadczenie (dowód) dotyczące sytuacji ją powodującej (np. 

zwolnienie lekarskie). Rezygnację można składać w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. 

Uczestnik rezygnujący z wyjazdu jest zobowiązany pokryć wszelkie poniesione z tego tytułu koszty. 

W przypadku rezygnacji lub niepodpisania umowy z zakwalifikowanym uczestnikiem,  jego miejsce zajmuje 

kolejna osoba z listy rezerwowej z najwyższą ilością punktów  uzyskanych w procesie rekrutacji. 

 

§ 3. Kryteria rekrutacyjne 

 

1. Ocenie merytorycznej podlegają informacje zawarte w formularzu rekrutacyjnym według poniższej 

punktacji: 

- ocena z zachowania: minimum dobry – max. 3 pkt. 

- średnia ocena z poprzedniego roku szkolnego – max. 6 pkt. 

- ocena z języka angielskiego z ostatniego semestru– max. 5 pkt. 

- certyfikat językowy – 5 pkt. 

- opinia wychowawcy klasowego z zaznaczeniem czy uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, 

społecznej, edukacyjnej itp. –max 6 pkt. 

 

2. Wypełniony formularz należy pobrać ze strony internetowej szkoły, podpisać (w przypadku osoby 

niepełnoletniej dodatkowo wymagany będzie podpis rodzica lub opiekuna prawnego) oraz złożyć  

w sekretariacie do dnia 24 marca 2023r. 

3. Rozmowa rekrutacyjna dla uczniów przeprowadzona zostanie z przez Komisję i ocenie podlegać będzie:  

- ocena praktycznej znajomości języka angielskiego - 10 pkt. 

- kultura osobista, motywacja do nauki i swoboda wypowiedzi - 8 pkt. 

- uargumentowanie chęci wzięcia udziału w mobilności (znajomość swoich praw i obowiązków, celu 

projektu, znajomość opracowywanych rezultatów) – 10 pkt. 

Data i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej ogłoszona zostanie po dokonaniu oceny formularzy rekrutacyjnych 

i wyłonieniu 30 uczniów z największą liczbą punktów. 

 

4. W formularzu zgłoszeniowym dla opiekuna ocenie podlegać będą: 

- motywacja do uczestnictwa w projekcie (max. 6 pkt.)  

- zaangażowanie w pracę szkoły (max. 6 pkt.) 

- doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych (max. 3 pkt.) 

Przeprowadzona zostanie też rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca znajomość języka angielskiego 

(max12 pkt.). 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

§ 4. Obowiązki uczestników projektu 

1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:: 

a) udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu przygotowania językowego oraz kulturowo-

pedagogicznego oraz wykonywania przydzielonych zadań związanych z realizacją projektu; 

b) zapoznania się i podpisanie dokumentu Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności ponadnarodowej  

i działaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznajmy się” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

c) wypełniania dokumentów projektowych oraz realizacja ustalonego harmonogramu mobilności;  

d) tworzenia i opracowywania materiałów promocyjnych i upowszechniających. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu zastrzega sobie prawo zmiany 

postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. 

 

2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących 

udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora 

projektu oraz pedagoga szkolnego.  

 

 

 

 


