REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU PO WER
(PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ
MOBILNO
UCZNIÓW)
pt. „ Wytańczyć
czyć marzenia w rytmie kompetencji kluczowych”
kluczowych
Uczestnikiem projektu może
że być
by uczeń, który wyrazi chęć udziału w projekcie, jest uczniem
klasy VI - VIII Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach i nie
uczestniczył w takim samym projekcie. Zespół rekrutacyjny powołany zostanie przez
Dyrektora Szkoły.
Kryteria punktowane będąą w skali 1-5.
1
Łącznie będzie można zdobyć 21 punktów. Suma
zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście.
li
Spośród wszystkich kandydatów
komisja rekrutacyjna wybierze 28 uczestników z największą liczbą punktów, w tym uczniów,
którzy są zagrożeni
eni wykluczeniem społecznym, dla których przyznane mogą
mog być dodatkowe
punkty promujące za trudnąą sytuację
sytuacj materialną, rodzinną, trudności
ci w nauce. Na podstawie
sumy uzyskanych punktów komisja rekrutacyjna sporządzi
sporz dzi dwie listy uczniów (główną
(główn – 28
uczniów,, podzielonych na 2 grupy wyjazdowe i rezerwową – 6 uczniów),
), którzy przystąpią
przyst
do
programu
przygotowawczego.
W
przypadku
zdarzenia
zdarzenia
losowego
lub
niezdyscyplinowanego zachowania się
si przed wyjazdem (absencja na zajęciach,
zaję
spotkaniach
organizacyjno – informacyjnych) przez ucznia umieszczonego na liście
li cie głównej, zostanie on
skreślony
lony z listy uczestników, a na jego miejsce wpisany zostanie
zostani uczeńń z listy rezerwowej z
zachowaniem kolejności
ci na tej liście.
li cie. W przypadku uczniów, którzy uzyskali taką
tak samą liczbę
punktów wynikającą z kryteriów podstawowych, kryterium rozstrzygającym
rozstrzygaj
będzie w
pierwszej kolejności
ci liczba punktów otrzymanych za działalność
dzia
społeczna następnie ocena z
społeczna,
języka angielskiego. Jeśli
li te dwa kryteria nie pozwolą
pozwol wyłonić kandydata, wyłonienie jego
nastąpi
pi przez losowanie. Losowanie przeprowadzi komisja rekrutacyjna w obecności
zainteresowanych uczniów.
Rekrutacja obejmuje:
-złożenie
enie wniosku zgłoszeniowego o zakwalifikowanie do udziału w projekcie do dnia
7 czerwca 2022 roku,, godz. 15:00 w sekretariacie szkoły.
-akceptację formularza zgłoszeniowego przez komisję
komisj rekrutacyjną
Uczeń ubiegający się o udział w projekcie POWER powinien
powinien w wyznaczonym terminie
złożyć w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy o udział w projekcie zagranicznym.
Proces rekrutacji zostanie zakończony
zako
sporządzeniem
dzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy
głównej (uczniowie
uczniowie podzieleni na 2 grupy wyjazdowe po 14 osób) i rezerwowej (6 osób).
osób)
Rodzice uczniów zakwalifikowanych zostaną
zostan poinformowani o wynikach rekrutacji poprzez
wiadomość w edzienniku.

W przypadku rezygnacji ucznia w jego miejsce wejdzie pierwsza osoba z listy rezerwowej,
w przypadku, gdy uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie zostanie skreślony z listy. Jeśli nie
wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych również zostanie skreślony.
Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmie
Koordynator Projektu.
Kryteria na uczestnika projektu:
a) Średnia ocen z wszystkich przedmiotów:
3,00 – 3,49
- 1 punkt
3,50 – 3,99
- 2 punkty
4,00-4,49
– 3 punkty
4,50-4,99
– 4 punkty
5,00-6,00
– 5 punktów
b) Ocena z języka angielskiego
dopuszczający - 1 punkt
dostateczny – 2 punkty
dobry
– 3 punkty
bardzo dobry – 4 punkty
– 5 punktów
celujący
c) Ocena zachowania
dobre
– 1 punkt
bardzo dobre – 2 punkty
wzorowe
– 3 punkty
d) Umiejętności komunikacyjne i zaangażowanie społeczne
zadowalające - 1 punkt
dostateczne – 2 punkty
dobre
– 3 punkty
bardzo dobre – 4 punkty
doskonałe
- 5 punkty
Punkty ujemne za godziny nieusprawiedliwione
N 1 - 5 N – minus 1 punkt
6 - 10 N – minus 2 punkty
11 - 15 N – minus 3 punkty
16 - 20 N – minus 4 punkty
Aby zapewnić wszystkim uczniom równość szans, w przypadku ucznia osiągającego
słabsze wyniki w nauce, ale wyróżniającego się działalnością charytatywną lub
szczególną pracą na rzecz szkoły, zamiast punktów przyznawanych za średnią ocen,
przyznane zostaną punkty za pracę na rzecz szkoły np. wolontariat, występy, konkursy,
zawody sportowe: 1 punkt za każdą aktywność, max 5 punktów. Ponadto, uczniowie o
mniejszych szansach edukacyjnych oraz znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej
otrzymują 5 punktów.

Do celów rekrutacji będą brane dane z pierwszego półrocza roku szkolnego
2021/2022.
Po akceptacji komisji rekrutacyjnej każdy uczestnik projektu zobowiązany jest
wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak
takiej zgody spowoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem projektu.
Prawa i obowiązki uczestników projektu:
1. Każdy uczestnik ma prawo do:
- nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych:
językowych, psychologicznych, kulturowych i tanecznych,
- zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
- otrzymania pomocy dydaktycznej,
- otrzymania materiałów promocyjnych

zajęciach

2. Uczestnik zobowiązany jest do:
- uczestniczenia w zajęciach, na które się zakwalifikował (potwierdza podpisem
na liście obecności),
- wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet
poziomu zadowolenia,
- systematycznego przygotowywania się do zajęć,
- wyrażenia zgody na przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie danych osobowych
na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda ich prawnych
opiekunów),
- usprawiedliwienia każdej nieobecność u prowadzącego zajęcia,
- uzupełniania braków spowodowanych nieobecnością we własnym zakresie
we własnym zakresie,
- systematycznego uczęszczania na zajęcia, dopuszczalna liczba nieobecności
uczestnika to 10%,
- po odbyciu mobilności uczestniczyć w działaniach promujących projekt.
3. Obowiązek uczestnika:
-przestrzeganie Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie POWER,
-punktualne przybycie na zajęcia i uczęszczanie na nie,
-przygotowanie do zajęć,
-poddawanie się monitoringowi,
-realizowanie zadań zleconych przez Koordynatora Projektu,
-informowanie na bieżąco nauczyciela przebywającego z uczniami na wyjeździe
o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację projektu,
- promowanie projektu po powrocie z wizyty
4. Zasady monitoringu:
Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
- pisemnego potwierdzenia obecności na zajęciach na liście obecności na zajęciach,
-wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego
zakończeniu.

Informacje te będą wykorzystywane przez Beneficjenta w związku z jego obowiązkami
sprawozdawczymi z realizacji projektu.
W projekcie określono również rezygnacje uczestnika z udziału w projekcie.
Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie bez ponoszenia kosztów w przypadku,
gdy:
-rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Koordynatora Projektu w terminie do 7 dni
po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku uczestnika
niepełnoletniego rezygnacja musi być podpisana przez rodziców / prawnych opiekunów),
-rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa tylko w przypadku ważnych powodów
osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej
konieczność rezygnacji,
-rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć; zaświadczenie
do stosownej sytuacji (np. zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie, w przypadku
uczestnika niepełnoletniego rezygnacja musi być podpisana przez rodziców / prawnych
opiekunów).
W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestnik zobowiązany jest zwrócić otrzymane
materiały dydaktyczne i szkoleniowe.

