REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Tras los rastros de mitos en la oscurid@d de historia” – „Na tropach mitów w gąszczu historii”
§ 1.
Nazwa projektu i źródło finansowania
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Tras los rastros de mitos en
la oscurid@d de historia” – „Na tropach mitów w gąszczu historii”, który jest finansowany przez Unię
Europejską w ramach programu Erasmus + Współpraca Partnerska Szkół akcja KA 229.
§ 2.
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku
ul. Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik, w okresie 03.11.2019r. - 02.11.2021r.
2. W projekcie biorą również udział szkoły:
IES Martín Rivero, Calle Fernando de los Ríos 1, Ronda, Hiszpania
Agrupamento de Escolas Latino Coelho Lamego, Avenida das Acácias, Lamego, Portugalia
Istituto Superiore Gentileschi, via Nuova Agnano 30, Neapol, Włochy
Lycee General et Technologique Plaine de Lain, Ave. Leon Blum, Amberieu en Bugey,
Francja
Valdres vidaregåande skule, Yrkesskulevegen 20, Leira, Norwegia
3. Projekt skierowany jest do uczniów ZS nr 2 w wieku 15-18 lat.
4. Celem projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, szczególnie
umiejętności posługiwania się językiem ojczystym i językiem hiszpańskim, rozwój technologii
informacyjno- komunikacyjnych oraz promocja i podkreślanie dziedzictwa kulturowego Europy. W
ramach zaplanowanych działań uczniowie będą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach i wydarzeniach
mających na celu poznawanie wybranych mitologii świata i doskonalenie narzędzi TIK w nauce języka
hiszpańskiego. Językiem roboczym projektu jest język hiszpański.
4. Projekt przewiduje wyjazdy zagraniczne dla 30 uczniów do 5 wymienionych krajów partnerskich, jak
również przyjęcie uczniów ze szkół partnerskich w Kraśniku we wrześniu 2021r. W wyjazdach do krajów
partnerskich będzie każdorazowo uczestniczyć 5 lub 6 uczniów wyłonionych w trakcie rekrutacji do
grupy projektowej oraz dwóch nauczycieli z grupy biorącej udział w projekcie.

§ 3.
Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
- Koordynator projektu – mgr Monika Hatłas
- Zastępca koordynatora projektu – mgr Agata Zagozdon
- Przedstawiciele społeczności uczniowskiej
2. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły,
uczniowie zostaną poinformowani o projekcie przez koordynatora projektu poprzez dziennik
elektroniczny oraz przez komunikat ustny o naborze do projektu.
3. Uczestnikiem projektu może być osoba, która:
- z własnej inicjatywy wyraża chęć aktywnego uczestnictwa w projekcie;
- ma przynajmniej dobrą ocenę zachowania;
- zna język hiszpański w stopniu umożliwiającym komunikację.
4. Proces rekrutacji obejmuje:
- złożenie formularza aplikacyjnego z załącznikami (załączniki nr 1-3 do Regulaminu);
- rozmowę kwalifikacyjną w języku polskim i hiszpańskim;
- ogłoszenie wyników i spotkanie organizacyjne.
5. Uczeń zainteresowany udziałem w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyć do
koordynatora projektu lub zastępcy następujące dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1);
- ankietę (załącznik nr 2);
- zgodę rodziców (załącznik nr 3).
6. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w
zajęciach realizowanych w ramach projektu.
7. W przypadku zbyt małej liczby uczestników projektu rekrutacja może zostać wznowiona w
dowolnym momencie trwania projektu.
8. Prace zespołu rekrutacyjnego udokumentowane są protokołem, oraz kończą się sporządzeniem i
podpisaniem listy uczestników projektu.
9. Uczniowie w trakcie rekrutacji mają równe prawa, niezależnie od przekonań religijnych
i pochodzenia. Wspierani będą uczniowie, będący w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej oraz
uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
10. Nie przewiduje się proporcjonalnego podziału liczby uczestników na poszczególne klasy.
11. Kryteria rekrutacji:
11.1. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 32 punkty, na które składają się:

a. oceny z języka polskiego i języka hiszpańskiego: oceny śródroczne uzyskane w kl. I (2019/2020)
oraz/lub oceny ze świadectwa szkolnego w roku szkolnym 2018/2019. W rekrutacji uzupełniającej
będą uwzględniane oceny ze świadectwa w roku szkolnym 2019/2020.
- ocena dopuszczająca – 1 punkt
- ocena dostateczna – 2 punkty
- ocena dobra - 3 punkty
- ocena bardzo dobra – 4 punkty
- ocena celująca – 5 punktów
b. zaangażowanie w życie szkoły: (max 3 pkt)
- działalność w samorządzie szkolnym;
- działalność w samorządzie klasowym;
- udział w organizacji imprez szkolnych;
- działalność wolontariacka (PCK i inne);
- reprezentowanie szkoły w konkursach tematycznych i zawodach sportowych.
c. ocena ankiety (max 4 pkt);
d. pozostałe kryteria brane pod uwagę przy wyborze uczniów do udziału w projekcie oraz rekrutacji na
wyjazdy zagraniczne:
- motywacja ucznia do udziału w projekcie i zadeklarowanie aktywnego uczestnictwa w
projekcie przez cały okres jego realizacji (3pkt);
- znajomość języka hiszpańskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
Kryterium językowe zostanie zweryfikowane na podstawie umiejętności wypowiedzi w języku
hiszpańskim podczas rozmowy rekrutacyjnej (max. 5pkt);
-trudna sytuacja materialna lub rodzinna ucznia (max. 2pkt);
-specjalne potrzeby edukacyjne ucznia (max. 2 pkt);
-gotowość przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej (3 pkt);
- pozytywna opinia wychowawcy.
11.2. Ostateczna rekrutacja odbędzie się według listy rankingowej. Do udziału w projekcie zostaną
zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Lista osób zakwalifikowanych wraz
z listą rezerwową zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń.
11.3. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne. Odwołanie od
wyników nie przysługuje.
§ 4.
Kwalifikacja uczniów do wyjazdów zagranicznych
1. W mobilnościach (wyjazdach) do krajów partnerskich będzie każdorazowo uczestniczyć 5 lub 6
uczniów z wyłonionej w trakcie rekrutacji grupy projektowej, oraz dwóch nauczycieli.

2. Wyjazdy są opłacone z otrzymanego przez szkołę grantu w ramach programu Erasmus+ (zakup
biletów lotniczych, wyżywienie, ubezpieczenie, udział w zajęciach tematycznych, wycieczki).
3. Przy kwalifikacji na poszczególne wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria:
- zaangażowanie w realizację działań projektowych (liczba i jakość działań);
- obecność i aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w ramach projektu;
- stopień znajomości języka hiszpańskiego;
- umiejętności interpersonalne.
4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej
przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie
rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń
z listy rezerwowej.
6. Jeżeli uczestnik projektu nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z udziału w realizacji
projektu, nie będzie mógł uczestniczyć w mobilnościach i dalszych pracach nad projektem.
5. Aby uczeń mógł wziąć udział w mobilności zagranicznej konieczna jest zgoda rodziców lub
opiekunów prawnych na warunki uczestnictwa w mobilności, wyłącznie w formie pisemnej.
6. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgody rodziców, formularz,
ankietę) w terminie określonym przez koordynatora.
7. Zgoda rodziców na wyjazd dziecka jest równoznaczna z oświadczeniem rodziców o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do wyjazdu zagranicznego.
8. Rodzice/ prawni opiekunowie oraz uczniowie gromadzą dokumenty niezbędne do wyjazdu (dowód
osobisty / paszport z terminem ważności nie krótszym niż dwa miesiące od dnia wyjazdu, kartę
ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ, itp.)
§5
Postanowienia ogólne
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
3. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu,
a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z dyrektora szkoły, koordynatora
i zastępcy koordynatora projektu.
4. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zmiany terminów ze względu na liczbę kandydatów
i konieczność wydłużenia czasu trwania rozmów kwalifikacyjnych lub ze względu na przypadki losowe.
5. Regulamin jest dostępny u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.

