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Szkolny regulamin rekrutacji  do projektu 

Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie 
Staże zawodowe w Portugalii 

  
Termin wyjazdu na staże: 28.09.2020 – 23.10.2020r. W projekcie weźmie udział 18 uczniów. 

 
1. Rekrutacja uczestników przeprowadzana będzie w formie Konkursu. 
2. Wstępna rekrutacja będzie trwała do dn. 27.09.2019,  ogłoszenie wyników Rekrutacji nastąpi do dnia 

04.10.2019r.  
3. Kandydaci składają osobiście u szkolnego koordynatora - pani Beaty Antczak  do dnia 20.09.2019r.: 
 

 formularz zgłoszeniowy - który należy pobrać ze strony www szkoły 
                                              ( zakładka Projekt Erasmus+ lub od koordynatora  

                                                     przez mobidziennik, wypełnić i wydrukować) 
 
do dnia 24.09.19r. należy złożyć: 
 

 list motywacyjny do 1500 znaków ( 300 słów) w języku polskim i angielskim  
wraz z uzasadnieniem decyzji o ubieganiu się o udział w projekcie. 

 pozostałe załączniki ( zgoda rodziców, informacje na temat zdrowia, zgoda na wykorzystanie 
wizerunku, oświadczenie uczestnika, zgoda na leczenie) 

 
4. Do Konkursu mogą przystąpić  uczniowie spełniający poniższe podstawowe kryteria: 
 

 uzyskali minimum 70 % punktów z testu kompetencji z języka angielskiego,  
w przypadku uczniów z klas pierwszych testem kompetencji jest test diagnostyczny z języka 
angielskiego, uczniowie klas II i III napiszą testy 23.09.2019r. 

 są uczniami klas pierwszych, drugich i trzecich w roku szkolnym 2019/2020, 

 uzyskali co najmniej ocenę dobrą z zachowania w poprzednim roku, 

 uzyskali co najmniej ocenę dobrą z języka angielskiego w poprzednim roku, 

 uzyskali średnią ocen co najmniej 4.0 w poprzednim roku, 

 będą brać czynny udział we wszystkich zaplanowanych działaniach projektowych, mających na celu 
przygotowanie się do odbycia czterotygodniowej praktyki zagranicznej w Portugalii ( zajęcia 
dodatkowe z języka angielskiego, przygotowywanie imprez okolicznościowych związanych z 
projektem np. Tydzień Portugalski, gazetki, prezentacje) 

 Napisali list motywacyjny 

 wypełnili poprawnie Formularz Zgłoszeniowy  wraz z załącznikami i dostarczyli w terminie do 
koordynatora. 
 

5. W skład Komisji Rekrutacyjnej wejdą : 
1) Dyrektor szkoły, jako Przewodniczący Komisji, 
2) Koordynator Projektu Konsorcjum, 
3) Szkolny koordynator projektu, 
4) Kierownik szkolenia praktycznego, 
5) Psycholog szkolny / pedagog szkolny,  
6) Nauczyciel języka angielskiego, 
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6. Kryteria wyboru osób podlegających rekrutacji do udziału w projekcie: 

1) Rozmowa kwalifikacyjna –  0-10 pkt. 
2) trudna sytuacja materialna (niski dochód – do 500 zł na osobę w rodzinie )  

na podstawie  informacji od wychowawcy i pedagoga  od 0 do 2 pkt. 
 

3) roczna ocena z języka angielskiego z klasy II/III (z roku szkolnego 2018-2019)  
klasy I z gimnazjum  
 

ocena punkty 

celująca 5 

bardzo dobra 4 

dobra  3 

 
4) roczna ocena zachowania z klasy II/III z roku szkolnego 2018-2019  

klasy I z gimnazjum 
 

ocena punkty 

 wzorowe 4 

bardzo dobre 3 

dobre  2 

 

5) List motywacyjny w języku polskim i  angielskim  0- 6 pkt. 

6) Osiągnięcia (konkursy, olimpiady, certyfikaty), zaangażowanie społeczne oraz opinia 
wychowawcy 0  - 6 pkt. 

 
                                             
Maksymalnie można uzyskać 33 pkt. 
 
7. W przypadku jednakowej liczby punktów o kwalifikacji kandydata decyduje opinia wychowawcy i 

pedagoga. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania na praktykę jest otrzymanie pozytywnej opinii 
wychowawcy klasy, pedagoga oraz zgody rodziców.   

                                                       
8. Rada Pedagogiczna  zatwierdza listę zakwalifikowanych do wyjazdu uczniów. 

9. Kandydaci zostają poinformowani o decyzji kwalifikacyjnej poprzez wywieszenie listy zakwalifikowanych 
uczniów (wraz z punktacją) na tablicy informacyjnej szkoły oraz na stronie www szkół i CWRKDiZ. 

10. Zgodnie z „Europejska kartą na rzecz jakości mobilności” kandydaci na wszystkich etapach projektu 
będą mieć równy dostęp do rzetelnych źródeł informacji i wskazówek na temat istniejących możliwości 
w zakresie mobilności i warunków, na jakich można z niej skorzystać. 

11. Stworzona zostanie również Lista rezerwowa- miejsce na tej liście zależy od liczby uzyskanych punktów 
w trakcie rekrutacji. 

12. Jeśli uczestnik z listy głównej zrezygnuje z udziału w projekcie (rezygnacja tylko na piśmie) lub też 
rezygnacja nastąpi z przyczyn losowych, to na jego miejsce wchodzi kandydat do wyjazdu z listy 
rezerwowej z najwyższą liczbą punktów. 
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13. Procedura odwoławcza : Od decyzji kwalifikacyjnej szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie 
do Koordynatora Konsorcjum- Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w 
Kaliszu wniesione drogą pisemną, na adres korespondencyjny CWRKDiZ. 

14. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej, jeśli złoży 
pisemną rezygnację przed kupnem biletu lotniczego i polisy ubezpieczeniowej na nazwisko ucznia. 

15. Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie zobowiązane są do uczestnictwa w zajęciach 
kulturowo – językowych i pedagogicznych, które odbędą się przed wyjazdem na praktyki. Zajęcia te 
rozpoczną się według harmonogramu przedstawionego przez koordynatora szkolnego. Będą się 
odbywały po lekcjach w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, a 
nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach dyskwalifikuje ucznia z uczestnictwa w projekcie. Zajęcia 
językowe będą miały także formę korzystania z platformy językowej 
 

16. Uczestnicy praktyk zobowiązani są do stosowania się do szkolnej polityki RODO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


