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REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU 

„Mobilność edukacyjna osób” 
w ramach projektu Erasmus+ NR 2022-1-PL01-KA121-VET-000056835  

Zasady rekrutacji Uczestników Projektu 
 
1. Uczestnicy Projektu zostaną wybrani na podstawie przeprowadzonej rekrutacji. 
 
2. Rekrutację do Projektu przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, składająca się z dyrektora szkoły, pedagoga 

szkolnego, dwóch losowo wybranych spośród grona pedagogicznego nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, dwóch losowo wybranych nauczycieli przedmiotu języka angielskiego. 

 
3. Rekrutację poprzedzi akcja informacyjna o Projekcie w szkole i za pośrednictwem szkolnych mediów. 
 
4. Uczestnikami projektu będzie 28 uczniów Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Zespół Szkół Nr 3  

w Skierniewicach. 
 
5. Rekrutacja do Projektu będzie odbywać się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady 

równości płci. 
 
6. Zasady rekrutacji zostaną podane do wiadomości rodziców/opiekunów i uczniów; regulamin zostanie 

wywieszony na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz będzie możliwy do pobrania w sekretariacie  i na stronie 
Szkoły. 

 
7. Uczniowie będą zgłaszać chęć do udziału w Projekcie poprzez złożenie poprawnie wypełnionego 

formularza rekrutacyjnego, zwanego „Zgłoszeniem do udziału w Projekcie”. 
 
8. Formularze rekrutacyjne będą dostępne do pobrania i wypełnienia w sekretariacie Szkoły lub ze strony 

internetowej. 
 
9. Termin składnia Formularzy rekrutacyjnych upłynie w dniu obwieszczonym na szkolnej tablicy 

ogłoszeń oraz w sekretariacie i na stronie Szkoły. 
 
10. Przewidziano następujące, szczegółowe etapy rekrutacji do Projektu: 

● I etap rekrutacji - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, podczas których losowo przydzieleni 
nauczyciele języka angielskiego sprawdzą poziom umiejętności komunikacyjnych w wyżej 
wymienionym języku, pozytywny wynik rozmowy jest warunkiem koniecznym, a jego brak wyklucza 
kandydaturę ucznia do uczestnictwa w projekcie, gdyż z tego powodu nie jest w stanie zrealizować 
zasadniczych celów projektu. Rozmowa kwalifikacyjna (0-5 pkt) 

● II etap rekrutacji – przeliczenie na punkty średniej ocen z pierwszego semestru bieżącego roku 
szkolnego; za uzyskany wynik pojmuje się wartość średniej pomnożoną przez 1, np. średnia 3,5 x 1 = 
3,5 pkt 

● III etap rekrutacji – przeliczenie na punkty średniej ocen z przedmiotów zawodowych z pierwszego 
semestru bieżącego roku szkolnego; za uzyskany wynik pojmuje się wartość średniej pomnożoną 
przez 1, np. średnia 3,5 x 1 = 3,5 pkt 



● IV etap rekrutacji – przeliczenie na punkty potwierdzonej przez wychowawcę aktywności uczniów, 
przy czym można przyznać od 1 do 4pkt. 

● V etap rekrutacji – rozmowa z kandydatem na temat jego motywacji do uczestnictwa w projekcie, 
której wynik zostanie określony w punktach, przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 4 pkt. 

 
11. O zakwalifikowaniu danego ucznia do Projektu będzie decydować suma uzyskanych punktów  

z poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych, wymienionych w ust. 10. 
 
12. W czasie posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się kwalifikacja uczniów do udziału w 

Projekcie - zostanie wyłoniona lista uczniów zakwalifikowanych do Projektu oraz lista rezerwowa. 
 
13. Komisja Rekrutacyjna przygotuje protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej. 
 
14. Komisja Rekrutacyjna sporządzi ostateczną listę Uczestników Projektu wraz z listą rezerwową 

oraz poinformuje o swojej decyzji  wszystkich zainteresowanych uczniów obwieszczeniem na 
szkolnej tablicy ogłoszeń.  

 
15. Procedura odwoławcza od decyzji Komisji Rekrutacyjnej będzie wynosić 7 dni. Uczeń lub jego 

opiekun prawny ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, która będzie 
mieć 5 dni na rozpatrzenie odwołania i udzielenie pisemnej odpowiedzi. Od decyzji wydanej po 
drugim zebraniu Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie. 

 
16. W przypadku ucznia niepełnoletniego, jeśli rodzice/opiekunowie nie wyrażą zgody na jego udział  

w Projekcie, do Projektu kwalifikuje się pierwszy uczeń z listy rezerwowej, pod warunkiem, że 
jego rodzice/opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na jego udział w Projekcie. 

 
17. Przyjęcie nowych Uczestników Projektu po upłynięciu terminu zgłoszeń będzie możliwe, jeśli 

uczestnik zakwalifikowany do Projektu zrezygnuje z udziału w Projekcie lub z innej przyczyny 
zostanie skreślony z listy uczestników zakwalifikowanych do Projektu lub gdy liczba Uczestników 
Projektu będzie niższa niż zakładana. 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator Projektu oraz Uczestnicy Projektu są zobowiązani do przestrzegania i stosowania 

postanowień niniejszego Regulaminu. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły  
i zasady wynikające z Programu Erasmus+, a także przepisy wynikające z właściwych aktów 
prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. 

3. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia 
dodatkowych postanowień w sytuacji odgórnie wprowadzonych zmian wytycznych, warunków 
realizacji Projektu lub dokumentów programowych. 

 
 
 
 

…………………………………………….….. 
Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły 

 


