
   

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
„Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” realizowanego przez  

Szkołę Mistrzostwa Sportowego Tychy ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz ich udziału w projekcie 
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 
„Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

2. W procesie rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans kobiet 
i mężczyzn oraz niedyskryminacji. 

 

Rekrutacja i nabór do projektu 

1. Rekrutację uczestników zainteresowanych udziałem w projekcie przeprowadzi 
Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

- dyrektor Marcin Legwand– przewodniczący komisji, 
- Anna Królikowska-członek komisji, 
- Ewa Parysz- Musioł– członek komisji, 
- Wojciech Szweda- członek komisji. 

2. Zaplanowany jest wyjazd grupy uczniów do Włoch- grupa 12 osób;  
czas pobytu 7 dni- październik/listopad. 

UWAGA! 
W związku z sytuacją epidemiologiczną termin wyjazdu może ulec zmianie! 

3. Językami roboczymi podczas wyjazdu będą włoski i angielski. 
4. Uczestnik nie ponosi kosztów finansowych związanych z wyjazdem. 
5. Rekrutacja obejmie uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych. 
6. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie prezentacji multimedialnej  

na adres mailowy:ewaital@wp.pl, oraz dostarczenie do nauczyciela 
j.angielskiego- p.Wojciecha Szwedy wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZNIA, 
oraz FORMULARZA REKRUTACYJNEGO. 

7. Wymienione dokumenty, oraz wymogi dotyczące prezentacji multimedialnej 
dostępne są do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce: 
SZKOŁA →Projekt POWER PMU. 

8. Termin składania powyższych dokumentów upływa 9 września 2020 r. 
9. W rekrutacji do projektu brane pod uwagę będą następujące kryteria: 
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a/ ocena z zachowania– kandydat musi wykazać się oceną wzorową, bardzo dobrą 
lub dobrą, a przy rekrutacji uwzględniana będzie ocena uzyskana 
w okresie poprzedzającym nabór: 

▪ ocena wzorowa– 6 pkt, 

▪ ocena bardzo dobra– 4 pkt, 

▪ ocena dobra- 2 pkt. 
b/ oceny z języka obcego (język włoski i język angielski)- przy rekrutacji uwzględniane 
będą oceny uzyskane w okresie poprzedzającym nabór: 

▪ celujący- 6 pkt, 

▪ bardzo dobry- 5 pkt, 

▪ dobry- 3 pkt, 

▪ dostateczny- 1 pkt. 
c/ ocena prezentacji multimedialnej- w skali od 1-6 pkt, zgodnie z wyznaczonymi 
kryteriami. 

10. Projekt promuje równy dostęp poprzez ułatwienie udziału uczniom, którzy ze 
względu na trudną sytuację rodzinną lub przeszkody natury ekonomicznej 
mają utrudniony dostęp do tego typu inicjatyw. 

11. Zgodnie z założeniem projektu, Komisji Rekrutacyjnej przysługuje prawo 
rezerwacji 3 miejsc dla uczniów z mniejszymi szansami. W tym przypadku, 
rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o opinię pedagoga i/lub psychologa 
szkolnego oraz wychowawcy, do których zwróci się Komisja Rekrutacyjna. 
Uczniom przyznanych zostanie 5 punktów preferencyjnych. 

12. Zakwalifikowani zostaną kandydaci z najwyższą liczbą punktów.  
13. W przypadku uczniów z taką samą punktacją, decydująca o zakwalifikowaniu 

będzie wysoka ocena z języka włoskiego/angielskiego  lub rozmowa 
kwalifikacyjna przeprowadzona w języku włoskim/angielskim. Do projektu 
zostaną zakwalifikowane osoby z wyższą oceną z języka lub z wyższą liczbą 
punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 

14. Zakwalifikowani uczniowie będą zobowiązani do: 
a) uczestniczenia w pozalekcyjnych, oraz w razie konieczności, sobotnich zajęciach 
przygotowawczych językowo-kulturowych, w wymiarze 20  godzin zegarowych. 
Brak udziału w tego typu zajęciach będzie skutkował wykreśleniem z listy 
uczestników, 
b) aktywnego udziału w zajęciach odbywających się podczas pobytu w kraju 
goszczącym, 
c) przygotowania i prezentacji materiałów (np. fotoreportaż, materiały filmowe, 
broszurka) ukazujących działania podejmowane przez uczestników projektu w trakcie 
ich pobytu w szkole goszczącej, 



   

 

d) udziału w akcji promującej projekt, 
f) wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. 
 

Procedura odwoławcza 

Uczniowie ubiegający się o udział w projekcie mogą złożyć odwołanie od decyzji 
Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania nie może być kwestionowanie oceny 
punktowej wystawionej w procesie rekrutacji, a jedynie pojawienie się nowych 
okoliczności mogących mieć wpływ na ostateczny wynik. Odwołanie należy złożyć 
w formie pisemnej do Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 5dni od dnia ogłoszenia 
wyników rekrutacji. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej podjęta w odpowiedzi na złożone 
odwołanie jest ostateczna. 
 

Postanowienia końcowe 

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu, 
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. 

2. W przypadkach spornych, decyzje podejmuje komisja złożona 
z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego 
nauczyciela zaangażowanego w projekt. 

3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu, dyrekcji 
szkoły oraz na szkolnej stronie internetowej. 


