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Regulamin Rekrutacji Uczniów  

Projekt „Odkryć nieznane” 

Nr 2022-1-PL01-KA210-SCH-000084432 

Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie 

  

§ 1. Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu „Odkryć nieznane” realizowanego w ramach 

Erasmus na lata 2021-2027. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Sektor Edukacja Szkolna. Akcja 210-SCH 

– Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej. 

§ 2. Informacje ogólne 

 

1. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza 

Piramowicza w Augustowie. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. 

3. Okres realizacji projektu: 1.12.2022-1.12.2024. Numer projektu: 2022-1-PL01-KA210-SCH-000084432. Nr umowy: 

2022-1-PL01-KA210-SCH-000084432. 

4. Cele projektu: 

a. nawiązanie kontaktów międzynarodowych, 

b. wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt, 

c. podniesienie poziomu kompetencji językowych uczestników, 

d. budowanie europejskiej sieci kontaktów, 

e. podniesienie poziomu znajomości historii starożytnej, tradycji, kultury państw zrzeszonych w 

partnerstwie. 

5. Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w kole zainteresowań oraz w wyjazdach na krótkie mobilności. 

6. Wyjazdy odbywać się będą zgodnie z harmonogramami. 

7. Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem, przejazdem, zakwaterowaniem podczas pobytu za 

granicą. 

8. Partnerami projektu są: 

a. Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Western Macedonia, Kozani, Grecja, 

b. Associazione Let’s Keep Learning Onlus, Vasto, Włochy. 

  

§3. Zasady rekrutacji uczestników w projekcie 

 

1. Proces rekrutacji przeprowadzony będzie zgodnie z poniższym harmonogramem: 

a. 7-17.02.2023 – nabór zgłoszeń (sekretariat szkoły, do godz. 10:35), 

b. 24.02.2023 – złożenie listów motywacyjnych (sekretariat szkoły, do godz. 10:35), 

c. 3.03.2023 – złożenie planów wycieczki (sekretariat szkoły, do godz. 10:35), 
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d. 10.03.2023 - przeprowadzenie testu kompetencji językowych, 

e. 11-23.03.2023 - prace komisji rekrutacyjnej, 

f. 24.03.2023  – ogłoszenie listy zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej. 

2. Proces rekrutacji skierowany jest do uczniów klas I, II i III (przy czym należy pamiętać, iż uczniowie III klasy będą 

mogli wziąć udział wyłącznie w pierwszym wyjeździe – do Włoch; podczas drugiego wyjazdu – do Grecji – nie będą 

już uczniami szkoły) 

3. Osoby zakwalifikowane wezmą udział w kole zainteresowań, wyjazdach na mobilności krótkoterminowe do Włoch 

i Grecji oraz będą brały czynny udział podczas pobytu uczniów zza granicy w Polsce. 

4. Za przeprowadzenie procesu rekrutacji odpowiedzialna będzie Komisja Rekrutacyjna, w składzie: 

c. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, 

d. Koordynator Projektu, 

e. Nauczyciel języka angielskiego, 

f. Koordynator Logistyki Projektu. 

5. Proces rekrutacji poprzedzony będzie promocją projektu wśród uczniów. 

6. Proces rekrutacji obejmuje: 

a) złożenie wymaganych dokumentów, stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu: 

− formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1), 

− deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 2), 

− oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3), 

b) weryfikację i akceptację dokumentów, 

c) sporządzenie listy rankingowej, 

d) przekazanie informacji o zakwalifikowaniu, 

e) sporządzenie protokołu rekrutacyjnego. 

7. Dokumenty wymagane do złożenia w procesie rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu (sekretariat szkoły przy ul. 

Śródmieście 31, 16-300 Augustów) oraz na stronie internetowej Beneficjenta https://piramowicz.pl/, 

Dokumentacja będzie dostępna od dnia 7.02. do 16.02.    

8. Przyjmowane będą jedynie kompletne i poprawnie wypełnione zgłoszenia, wyłącznie w oryginalnym formacie; 

dokumenty nie mogą być składane, pogniecione lub przybrudzone 

9. Kryteria wyboru uczestników do wyjazdu na mobilność edukacyjną: 

a. złożenie kompletu dokumentów - kryterium formalne, 

b. średnia ocen z I semestru roku szkolnego 2022/23 wg skali: 

4,75 – 6,00 – 4 pkt, 

4,21 – 4,74 – 3 pkt, 

3,81 – 4,20 – 2 pkt,  

3,00 – 3,80 – 1 pkt, 

poniżej 3,00 – 0 pkt. 

c. ocena z testu z języka angielskiego – max. 6 punktów, (według szkolnej/procentowej skali oceniania) 

100%-95% - 6ptk. 

94% - 87% - 5ptk. 

86% - 75% - 4ptk. 

74% - 56% - 3ptk. 



 
 
 
 

 
Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie 
ul. Śródmieście 31 
16-300 Augustów 
e-mail: zso@st.augustow.wrotapodlasia.pl 

55% - 41% - 2ptk 

40% - 30% - 1ptk 

Poniżej 30% - 0ptk. 

d. list motywacyjny w języku angielskim, min. 1 strona podaniowa A4, czcionka 12, Times New Roman, 

wydruk z własnoręcznych podpisem. List powinien zawierać 1) indywidualne szczególne osiągnięcia 

uczestnika – niekoniecznie na rzecz szkoły (pod uwagę nie będą brane osiągnięcia grupowe, np. jako 

drużyna sportowa, grupa taneczna, ALE ważne są też działania w różnych grupach społecznych, np. 

harcerstwo, teatr) oraz 2) umotywowanie swojego udziału w projekcie (co wniesie moja osoba do 

projektu, czym mogę wspomóc grupę podczas pobytu zaprzyjaźnionych Włochów i Greków w Polsce) – 

max. 10 pkt, (złożony w Sekretariacie Szkoły w dn. 24.02.2023 do godz. 10:35) 

e. plan 1-dniowej wycieczki po Augustowie i okolicach w języku angielskim, wycieczka powinna zawierać 

aspekty historyczne związane z Augustowem i Suwalszczyzną (krótki opis wybranych miejsc/zabytków + 

umotywowanie dlaczego to miejsce; ważne jest, by plan był REALNY do zrealizowania w ciągu 1 dnia i 

ciekawy dla młodzieży). Plan powinien zostać opracowany w wersji elektronicznej, w komplecie 

dokumentów rekrutacyjnych przyjmowane będą wydruki – max. 7 pkt, (złożony w Sekretariacie Szkoły w 

dn. 3.03.2023 do godz. 10:35) 

f. frekwencja z II semestru nauki r.szk 2022/23, na dzień 17.03.2023 (informacja potwierdzona pisemnie 

przez wychowawcę – dostarczona tego dnia do godz. 10.35 przez rekrutanta do pani Joanny Ostapowicz 

s.204 lub Sekretariatu Szkoły) wg skali: 

95% - 100% – 3ptk, 

85% - 94% - 2 pkt, 

75% - 84% - 1 pkt. 

10. W przypadku, gdy dwóch kandydatów uzyska taką samą liczbę punktów do udziału w projekcie zdecyduje wynik 

rozmowy kwalifikacyjnej kandydata z Komisją Rekrutacyjną. 

11. W sytuacji, gdy w połowie rekrutacji liczba zgłoszeń nie przekroczy połowy liczby uczestników zostaną ponowione 

działania promocyjne. 

12. Dodatkowa rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie. 

13. W przypadku, gdy uczeń z listy zakwalifikowanych zrezygnuje z udziału w projekcie (szczegółowe informacje w §6. 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie) wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.  

14. Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia 

listy osób zakwalifikowanych do projektu. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej w Biurze Projektu. 

15. Złożone przez kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

16. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans. 

 

§4. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

a. udziału w konsultacjach indywidualnych, mobilności oraz wszystkich zaplanowanych formach wsparcia 

w projekcie, 

b. zgłaszania uwag i oceny warsztatów, w których uczestniczy, 

c. odpowiedniego przygotowania do odbycia mobilności np. przygotowanie organizacyjne, 
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d. otrzymania imiennych certyfikatów ukończenia mobilności wydanych przez Instytucję Partnerską, w 

których uczeń/uczennica odbywał/a mobilność, 

e. otrzymania dokumentu Europass Mobility, wystawionego zgodnie  z międzynarodowymi wymogami – 

w formie dwujęzycznej (polski  i angielski). 

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w umowie, a ponadto do: 

a. terminowego wypełniania ankiet dla celów ewaluacji i monitorowania projektu, 

b. składania bieżących informacji o wszystkich zdarzeniach, które mogą wpływać  na prawidłową 

realizację projektu, 

c. nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie, 

d. nadrobienia ewentualnych zaległości w nauce wynikających z udziału  w projekcie, 

e. stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby bezpośrednio związane z realizacją 

projektu. 

 

§5. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 

 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w 

przypadku, gdy rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie nie późniejszym niż 30 

dni przed wyjazdem bez podania przyczyny po złożeniu pisemnej rezygnacji w ciągu 7 dni od zaistnienia 

przyczyny rezygnacji. 

2. Beneficjent ma prawo do skreślenia Uczestnika z listy z powodu nieprzestrzegania zapisów Regulaminu lub 

innych dokumentów zawartych pomiędzy Organizacja Wysyłającą a Uczestnikiem Projektu. W takim 

przypadku Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych 

oraz pokrycia wszystkich zaistniałych kosztów najpóźniej do dnia końca realizacji projektu. 

 

§7. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Aktualny Regulamin jest dostępny w siedzibie Beneficjenta. 

3. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do ZSO Augustów. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu ora wyłącznej interpretacji jego zapisów. 

5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany 

wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o 

dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów 

lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji projektu. 

 

Zatwierdzam postanowienia Regulaminu 

 

 

 

…………………………………………………… 
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