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REGULAMIN REKRUTACJI 

 
do działań w ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) 

w przedsięwzięciu pn. „Rozwijanie kompetencji językowych uczniów na wyjazdach 

edukacyjnych w ramach programu POWER”, realizowanego w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

1. Udział w projekcie bezpłatny dla uczestników. Projekt finansowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z Europejskiego Funduszu Społecznego.   

2. Formularze zgłoszeniowe można pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres 
sekretariat_zsmarysin@op.pl, można je również pobrać ze strony internetowej marysin.edu.pl. 
Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 03.09.2021r.  Do tego dnia każdy 
zgłoszony do udziału w projekcie uczeń musi również podpisać akceptację regulaminu 
rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

3. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu 
Marysinie. 

4. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu 
Marysinie. 

5. Formularze zgłoszeniowe, zostaną zweryfikowane przez komisję składającą się z nauczycieli 
zaangażowanych w projekt oraz dyrektora szkoły. 

Skład komisji: 

- Dyrektor szkoły - Koordynator projektu-Magdalena Twardowska 

- Nauczyciel- Agnieszka Rewers 

- Nauczyciel- Magdalena Łukasik 

6. Komisja do dnia 06.09.2021 ułoży listę uczniów zakwalifikowanych do wzięcia udziału w 

projekcie oraz listę rezerwową na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych oraz 

szczegółowej punktacji określonej w punkcie 7 niniejszego regulaminu. Lista zostanie 

opublikowana w porządku alfabetycznym na szkolnej tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły. 

Do projektu zostanie wybranych 40 uczniów. Pierwszeństwo mają uczniowie, którzy nie 

uczestniczyli we wcześniejszych wyjazdach do Grecji.  

7. Kryteria wg. których przydzielane będą punkty: 

- średnia ocen z poprzedniego roku (do uzyskania 1-6pkt.) 

- oceny z zachowania z poprzedniego roku (do uzyskania 1-3 pkt.) 

- oceny z j. angielskiego w poprzednim roku (1-6 pkt.) 
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8. Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą mieli uczniowie o wzorowym stosunku do 

obowiązków szkolnych, otwarci na nowe doświadczenia, zmotywowani do doskonalenia 

swoich kompetencji i aktywni. 

9. W przypadku takiej samej ilości punktów kryterium rozstrzygającym jest średnia ocen                                 
z poprzedniego roku szkolnego. 
 

10. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani uczniowie z największą ilością punktów. 
 

11. Ostateczną listę uczestników zatwierdza Dyrektor szkoły, który ma prawo (w uzasadnionych 
sytuacjach) zabronić zakwalifikowanemu uczniowi udziału w projekcie. 

 
12.  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. 

13. Uczestnicy z listy rezerwowej będą tak samo jak zakwalifikowani uczestniczyć w zajęciach 
przygotowawczych do wyjazdu. Lista rezerwowa obejmować będzie 10 uczniów. 

14. W sytuacji rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika jego miejsce zajmować będzie kolejny 
uczestnik z listy rezerwowej. 

15. Każdy uczeń, który poprawnie i terminowo złoży formularz zgłoszeniowy oraz dopełni wszelkich 
formalności związanych ze zgłoszeniem chęci do udziału w projekcie, a nie zostanie 
zakwalifikowany do udziału, ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji Komisji w terminie do 
3 dni od dnia ogłoszenia list uczestników zakwalifikowanych do udziału. Komisja zobowiązana 
jest do rozpatrzenia odwołania i pisemnej odpowiedzi w ciągu maksymalnie 5 dni od dnia 
wpłynięcia podania. 

16. W przypadkach nieujętych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor 
Szkoły. 

 

 

Regulamin zatwierdzono, 

Marysin, dn. 20.08.2021 r.  

 

 

 
 

Magdalena Twardowska 
………………………………………………………………. 

Dyrektor 

 

 

 

 

 

 


