REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
w Zielonej Górze do udziału w projekcie pt: „Jedzenie jako sposób poznania lokalnej kultury."
realizowanego w ramach programu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
§ 1 Przepisy ogólne
1.Projekt pt: „Jedzenie jako sposób poznania lokalnej kultury" jest realizowany przez Liceum
Ogólnokształcące w Zielonej Górze im. E. Dembowskiego, zwanym instytucją wysyłającą. Projekt
realizowany jest przy wsparciu Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja (PO WER),
„Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Partnerem projektu jest szkoła XV. Gimnazija w Zagrzebiu.
2. Projekt jest realizowany w terminie 03.04.2022 r. do 03.10.2022 r.
3.Uczestnikiem projektu PO WER może zostać każdy uczeń I LO klas 1-3 po szkole podstawowej,
spełniający kryteria opisane w niniejszym regulaminie. Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w
projekcie zostanie zakwalifikowanych 20 uczniów, którzy wezmą udział w całym projekcie: zajęciach
przygotowawczych, mobilności oraz podsumowaniu projektu.
4.Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:
- kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,
- prawa i obowiązki uczestników,
- zasady rezygnacji z projektu/skreślenia z listy uczestników.
§ 2 Informowanie o prowadzonej rekrutacji
W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie, wszystkim zainteresowanym
uczniom, podjęte zostaną następujące działania:
a) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji w mediach społecznościowych: Facebooku i
Instagramie szkoły oraz regulaminu rekrutacji na stronie internetowej szkoły
b) ogłoszenie o prowadzonej rekrutacji przez radiowęzeł szkolny.
§ 3 Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji
I. Warunki ogólne
1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala instytucja wysyłająca.
2. Rekrutacja trwa min. 14 dni kalendarzowych.
3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w sposób jawny, przejrzysty oraz udokumentowany na
podstawie niniejszego regulaminu sporządzonego przez zespół projektowy.
4. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości płci i równych szans. Na wybór uczestników
nie będzie miało wpływu ich płeć, wyznanie, pochodzenie, niepełnosprawność itp. Podczas
rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II i III Regulaminu rekrutacji.
5. Odpowiedzialność za nabór uczestników powierza się komisji rekrutacyjnej, w skład której
wchodzą:
 Karolina Skowrońska - koordynator projektu,
 Justyna Ratajczak- koordynator ds. monitoringu i mentoringu uczniów,
 Daniel Brąś - koordynator ds. komunikacji z instytucją przyjmującą,
6. Uczeń dokonuje zgłoszenia do projektu na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego
załącznik 1 do niniejszego regulaminu, w przypadku, gdy uczeń jest osobą niepełnoletnią wymagany
jest także podpis rodzica/opiekuna prawnego na formularzu zgłoszeniowym.

7. W wyniku rekrutacji powstanie lista osób zakwalifikowanych do projektu (20 osób) oraz lista
rezerwowa (max. 3 osoby).
8. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń. Informacja
o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie i dalszym postępowaniu związanym z udziałem
w nim zostanie przekazana ustnie wybranym kandydatom. Osoby zakwalifikowane na listę
rezerwowych również zostaną o tym poinformowane.
9. Po rekrutacji zostanie sporządzony protokół.
II. Kryterium rekrutacyjne podstawowe:
 zgłoszenie chęci udziału w projekcie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik
nr 1),
 zapoznanie się z regulaminem projektu oraz działaniami dotyczącymi projektu,
 przystąpienie do testu z wiedzy ogólnej o Chorwacji,
 napisanie krótkiego listu motywacyjnego w języku angielskim (do 80 słów, w którym
umotywuje swój udział w projekcie i określi swoją ewentualną rolę),
 udział w rozmowie kwalifikacyjnej (po wyłonieniu 40 uczestników z najwyższymi wynikami),
 po zakwalifikowaniu się do udziału złożenie pisemnej zgody rodziców na udział w wyjeździe i
przetwarzaniu danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu,
 posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.
III. Kryteria szczegółowe:
1.Ocena z języka angielskiego za pierwszy semestr 2021/22:

Ocena celująca - 10 pkt.

Ocena bardzo dobra – 8 pkt.

Ocena dobra – 6 pkt.

Ocena dostateczna – 4 pkt.

Ocena dopuszczająca - 2 pkt.
2.Ocena z zachowania za pierwszy semestr 2021/22:

Ocena wzorowa - 10 pkt.

Ocena bardzo dobra – 8 pkt.

Ocena dobra – 6 pkt.

Ocena poprawna – 4 pkt.
3. Test sprawdzający wiedzę ogólną o Chorwacji będzie składał z 20 pytań, za które uczeń może
otrzymać od 0-20 pkt. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście będzie traktowana jako
rezygnacja z projektu.
4. Za list motywacyjny uczeń może otrzymać od 0-10 pkt., w tym 6 za treść i 4 za język.
5.Za pierwszą część rekrutacji uczeń może otrzymać maksymalnie 50 pkt. Do drugiego etapu
zakwalifikuje się 40 uczniów z najwyższymi wynikami. Lista zakwalifikowanych uczniów zostanie
ogłoszona na stronie szkoły.
6.W drugim etapie uczniowie biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim, mającej
na celu sprawdzenie zdolności komunikacyjnych oraz gotowości do pracy nad projektem. Podczas
rozmowy uczeń będzie musiał odpowiedzieć na 3 pytania dotyczące samego ucznia, kultury oraz
symulowanego problemu mogącego się pojawić podczas wyjazdu. Rozmowa będzie punktowana od
0 do 30 punktów, w tym za treść, poprawność językową, bogactwo językowe i wymowę. 20 uczniów
z najwyższą liczbą punktów zakwalifikuje się do udziału w projekcie, 3 uczniów zostanie wpisanych
na listę rezerwową.

Punkty nie sumują się z punktami z poprzedniego etapu.
7.Rezygnacja uczestnika z udziału w wyjeździe.
a) W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów zakwalifikowanych przez Komisję na wyjazd
zagraniczny prawo wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej według kolejności.
b) W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów, uczestnik pokrywa koszty związane
ze zmianą rezerwacji biletu.
8.Zakres dofinansowania.
W ramach uzyskanych środków finansowych PO WER na realizację projektu szkoła zapewnia
uczniom biorącym udział w zagranicznym wyjeździe do szkoły partnerskiej: przejazd,
zakwaterowanie w hotelu i wyżywienie oraz ubezpieczenie.
IV. Procedura odwoławcza
1. Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o udział w projekcie, przysługuje prawo do odwołania
się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia
oficjalnej listy zakwalifikowanych uczestników. Odwołanie należy złożyć do Komisji Odwoławczej z
uzasadnieniem kwestionowanej decyzji.
2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi: dyrektor, koordynatorzy projektu.
3. Komisja Odwoławcza ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu trzech dni i w
przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji oraz aktualizacji listy zakwalifikowanych
uczestników oraz listy rezerwowych.
4. Decyzje podjęte przez Komisję Odwoławczą są ostateczne.
§ 4 Prawa i obowiązki uczestników projektu
1. Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu będą zobowiązani do:
 aktywnego uczestniczenia we wszystkich działaniach projektowych,
 udziału w przygotowaniu językowym oraz pedagogiczno – kulturowym (zajęcia odbywać się
będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych),
 uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych przed mobilnością, w trakcie oraz po jej
zakończeniu, - przestrzegania zasad bezpieczeństwa i bezwzględnego stosowania się do
poleceń opiekunów
 przestrzegania zakazu oddalania się od grupy i spożywania alkoholu/narkotyków,
 dokumentowania udziału w mobilności za pomocą zdjęć, filmów oraz wspólne
przygotowanie materiałów upowszechniających rezultaty projektu,
 dzielenia się doświadczeniami nabytymi podczas wyjazdu,
 wszelkich działań na rzecz promocji projektu i upowszechnianiu jego rezultatów oraz
ewaluacji, wskazanych przez Dyrektora szkoły lub koordynatora projektu,
 wypełniania ankiet ewaluacyjnych,
 informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego
udział w projekcie.
2. Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu mają prawo do:
 otrzymania wsparcia językowo-kulturowo-pedagogicznego,
 ubezpieczenia OC i NNW, dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,





podczas mobilności: zakwaterowania, wyżywienia, wycieczek kulturowych, biletów na
komunikację miejską,
wsparcia i mentoringu ze strony organizacji wysyłającej i przyjmującej,
otrzymania certyfikatów uczestnictwa.
§ 5 Zasady rezygnacji z projektu/ skreślenia z listy uczestników

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w
przypadku, gdy:
a) uczestnik postanowi zrezygnować z udziału w projekcie, w ciągu 5 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.
b) uczestnik, który rozpocznie udział w projekcie, może zrezygnować tylko w wyniku ważnych
zdarzeń losowych, siły wyższej (np. choroby). Jest on wówczas zobowiązany do przedstawienia
dokumentu potwierdzającego brak możliwości udziału w projekcie (np. zaświadczenie lekarskie).
Organizacja wysyłająca musi być zawiadomiona w terminie do 3 dni od zaistnienia przyczyny
powodującej konieczność rezygnacji.
2. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana także przez rodzica/opiekuna
prawnego.
3. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:
- naruszenie przez uczestnika postanowień regulaminu,
- rażącego naruszenia porządku i bezpieczeństwa podczas projektu,
- nieuprawnionej nieobecności podczas zajęć przygotowawczych.
4. W przypadku, gdy uczeń w sposób rażący złamie regulamin w czasie pobytu za granicą (np.
spożywanie alkoholu i środków odurzających, oddalanie się z miejsca pobytu bez wiedzy opiekunów,
nieprzestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież, naruszenie nietykalności osobistej innych osób itp.),
rodzice zostaną o tym powiadomieni telefonicznie i zobowiązani do zabrania ucznia do kraju. Koszty
związane z przerwaniem projektu (zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) ponoszą rodzice
ucznia. Za ewentualne umyślne szkody, zniszczenie mienia należącego do osób trzecich
odpowiedzialność materialną ponoszą uczestnicy oraz ich rodzice/opiekunowie prawni.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych (w szczególności przy
braku osoby rezerwowej) uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi przez organizację
wysyłającą, związanymi z przerwaniem uczestnictwa w projekcie, które nie będą mogły być
odzyskane: koszty przygotowania, ubezpieczenia, rezerwacji biletów, opłat związanych z
utrzymaniem ucznia i organizacją mobilności itp.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Zgłaszam chęć uczestnictwa w projekcie „Jedzenie jako sposób poznania lokalnej kultury”.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji
do projektu oraz na jego późniejszych etapach.



Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem naboru do projektu.



Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y o fakcie finansowania projektu ze środków
Unii Europejskiej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz o tym, że udział w
projekcie jest bezpłatny
….…………………………………………………….…..
(data, imię i nazwisko ucznia, klasa)

…………………………………………………………….
(podpis rodzica/opiekunaw przypadku uczniów niepełnoletnich)

