
 
 

 

 

Liceum Ogólnokształcące imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach 

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” 
realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Tytuł projektu: Łączy nas dziedzictwo! 

Numer projektu: 2021-1-PMU-4223 

§1 

Regulamin rekrutacji do projektu określa: 

1) grupę docelową, 

2) kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji uczestników, 

3) kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji opiekunów, 

4) wymagane dokumenty, 

5) prawa i obowiązki uczestników, 

6) zasady rezygnacji z projektu. 

 

§2 

1. Grupa docelowa projektu to 30 uczniów  (dwie 15-osobowe grupy) Liceum 

Ogólnokształcącego  imienia Bolesława Prusa w Skierniewicach spośród klas 

realizujących w rozszerzeniu przedmioty humanistyczne: 1b, 1c, 2b, 2c, 2f, 3b, 3c, 

3f z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uczestnikiem projektu nie może być uczeń, który brał kiedykolwiek udział  

w ponadnarodowej mobilności programu POWER. 

3. Opiekunami każdej z grup będzie dwoje nauczycieli Liceum. 

 

 

 



 
 

§3 

1. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Formularze zgłoszeniowe uczniów niepełnoletnich dodatkowo winni podpisać 

opiekunowie prawni ucznia. 

3. Dokumenty zgłoszeniowe składa się w sekretariacie szkoły do dnia 31 marca 2023r. 

do godz. 15:00. 

 

§4 

1. Rekrutację do projektu przeprowadza trzyosobowa szkolna komisja rekrutacyjna w 

składzie: 

1) Dorota Michalak - wicedyrektor szkoły, 

2) Monika Sobczak - nauczyciel języka angielskiego, 

3) Anna Michalska - pedagog szkolny. 

2. Podstawowe kryteria rekrutacyjne dla uczestników obejmują: 

1) średnią ocen półrocznych z przedmiotów ogólnokształcących uzyskanych  

w roku szkolnym 2022/2023 na poziomie minimum 3,50 (3-5 pkt), w tym 

3 pkt  za średnią 3,50 – 3,99   

4 pkt za średnią 4,00 – 4,99 

5 pkt za średnią 5,00 – 6,00; 

2) półroczną ocenę uzyskaną w roku szkolnym 2022/2023 z jednego przedmiotu 

humanistycznego (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie)  

realizowanego przez ucznia w zakresie rozszerzonym na poziomie minimum 

3,50 (1-2pkt), w tym: 

1 pkt za ocenę powyżej 3,50 

2 pkt za ocenę powyżej 4,50 

3) półroczną ocenę z języka angielskiego uzyskaną w roku szkolnym 2022/2023 na 

poziomie minimum 3,50 (1-2pkt), w tym: 

1 pkt za ocenę powyżej 3,50 

2 pkt za ocenę powyżej 4,50 

4) ocenę zachowania uzyskaną na półrocze roku szkolnego 2022/2023  

na poziomie minimum poprawna (1-2 pkt), w tym 

1 pkt – zachowanie poprawne, dobre lub bardzo dobre 

2 pkt – zachowanie wzorowe 

5) opinię wychowawcy klasy dotyczącą zaangażowania społecznego ucznia  

(1-2 pkt), w tym 

1 pkt – zaangażowanie w działalność społeczną na terenie szkoły lub poza nią, 

2 pkt – zaangażowanie w działalność społeczną na terenie szkoły i poza nią; 

6) uzasadnienie udziału w liście motywacyjnym (1-2 pkt), w tym 



 
 

1 pkt – częściowe uzasadnienie, 

2 pkt – pełne uzasadnienie. 

3. Dodatkowe kryteria dotyczą uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi i 

rozwojowymi i obejmują: 

1) miejsce zamieszkania - w małej miejscowości, na wsi itp. (1-2pkt), w tym 

1 pkt – duża odległość do ośrodków kultury, 

2 pkt – duża odległość do ośrodków kultury i utrudniony dojazd; 

2) sytuacja rodzinna - pochodzenie z rodziny wielodzietnej, wychowywanie w 

niepełnej rodzinie, inne okoliczności (1-2pkt), w tym 

1 pkt – wystąpienie jednej z okoliczności, 

2 pkt – wystąpienie więcej niż jednej z okoliczności; 

3) niskie dochody na osobę w rodzinie (1-2pkt), w tym 

1 pkt – średni dochód miesięczny brutto z roku 2022 na jednego członka rodziny 

poniżej 2000 zł, 

2 pkt – średni dochód miesięczny brutto z roku 2022 na jednego członka rodziny 

poniżej 1000zł; 

4) sytuacja zdrowotna - niepełnosprawność, choroba, inne okoliczności (1-2pkt), w 

tym 

1 pkt – wystąpienie jednej z okoliczności, 

2 pkt – wystąpienie więcej niż jednej z okoliczności 

5) brak doświadczenia w kontaktach międzynarodowych (1-2pkt), w tym 

1 pkt – nie więcej niż 1 wyjazd za granicę, 

2 2 pkt – brak wyjazdów za granicę.  

4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, będą brane pod uwagę w przypadku uczniów, 

którzy wyrażą na to zgodę.   

5. Dane zawarte w złożonych wnioskach będą wstępnie weryfikowane przez 

wychowawcę klasy, który potwierdzi ich prawdziwość na podstawie informacji, 

które przetwarza w ramach zadań statutowych szkoły. 

6. Komisja rekrutacyjna dokona oceny złożonych wniosków na podstawie formularzy 

zgłoszeniowych  oraz danych osobowych, które przetwarza szkoła.  

7. Na listę uczestników wpisani zostają uczniowie zakwalifikowani do udziału  

w kolejności rankingowej od najwyższej uzyskanej liczby punktów. Pozostali 

uczniowie stworzą listę rezerwową.  

8. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie  

w przypadku zwolnienia się w nim miejsca. 

9. Procedura odwoławcza od decyzji Komisji Rekrutacyjnej wynosi 5 dni i odbywa się 

w formie pisemnej. Komisja Rekrutacyjna ma 5 dni na rozpatrzenie odwołania i 

udzielenie pisemnej odpowiedzi. 

 

 



 
 

§5 

1. Opiekunów grup projektowych wyłania się spośród nauczycieli szkoły, biorąc  

pod uwagę następujące wymagania: 

1) zaangażowanie w przygotowanie i obsługę projektu,  

2) nauczanie przedmiotów humanistycznych lub języków obcych, 

3) prowadzenie zajęć edukacyjnych w oddziałach grupy docelowej. 

2. Warunkiem zakwalifikowania nauczyciela jest spełnienie co najmniej jednego  

z wymagań, o których mowa w ust. 1. 

 

§6 

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do: 

1) uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania 

projektu, 

2) udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu 

a) języka angielskiego – 20 godz., 

b) zajęcia kulturowe – 20 godz., 

c) zajęcia pedagogiczne – 10 godz., 

3) udziału w zajęciach realizowanych podczas pobytu na Litwie (zgodnie  

z harmonogramem), 

4) gromadzenia podczas pobytu na Litwie materiałów do opracowania narzędzi 

promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, 

5) współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole 

oraz podczas pobytu w kraju partnerskim, 

6) bezwzględnego  przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas 

podróży, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca 

zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego, 

7) bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania 

narkotyków i innych środków odurzających w czasie trwania mobilności.  

W przypadku stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakazów uczestnik 

zostanie usunięty z udziału w projekcie i obciążony wszystkimi kosztami 

poniesionymi na organizację jego wyjazdu, 

8) posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą (ważny 

dowód osobisty lub paszport) oraz dokumentu upoważniającego do korzystania 

z bezpłatnej opieki medycznej (np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

Zdrowotnego). 

 

 

 

 



 
 

§7 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności 

finansowej w następujących okolicznościach: 

1) jeśli złoży pisemną rezygnację do dyrektora szkoły w terminie 5 dni  

po zakończeniu procesu rekrutacyjnego – bez podania przyczyny, 

2) jeśli rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, 

działania siły wyższej i szkoła została powiadomiona o rezygnacji w terminie  

do 2 dni od zaistnienia przyczyny powodującej rezygnację; pisemną rezygnację 

składa się do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem potwierdzającym 

zaistnienie okoliczności uzasadniających. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja powinna być podpisana  

przez uczestnika oraz jego prawnego opiekuna. 

3. W przypadku rezygnacji uczestnika w projekcie, z wyłączeniem okoliczności,  

o których mowa w ust. 1, uczestnik może zostać obciążony kosztami poniesionymi 

na organizację jego udziału w projekcie. 

 

§8 

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu 

w przypadku odgórnie wprowadzonych zmian wytycznych i warunków realizacji 

projektu lub dokumentów programowych. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu PO WER PMU, a także przepisy 

wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego. 

 


