REGULAMIN REKRUTACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Blog: Niezbędnik Podróżnika”
I Informacje ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu „Blog: Niezbędnik
podróżnika” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Czas realizacji projektu: 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.
4. Regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie „Blog: Niezbędnik Podróżnika”
5.Projekt skierowany jest do uczniów klas VI-VIII ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie oraz nauczycieli.
6. Głównymi celami projektu są:
- wzrost kompetencji językowych uczestników mobilności,
- rozwój kompetencji kulturowych i społecznych
- zwiększenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi
-zwiększenie motywacji do podejmowania działań w zakresie rozwoju osobistego w
przyszłości przez uczestników
- wzrost poczucia tożsamości europejskiej u uczestników mobilności
Celami szczegółowymi projektu są˛:
- przygotowanie przez uczestników mobilności materiałów w języku angielskim (np.:
słownictwo związane z podróżami, zwiedzaniem, lotniskiem),
- udział uczestników w zadaniach w języku angielskim (przygotowanie zadań do gry miejskiej,
wyszukanie przepisów kulinarnych),
- poznanie przez uczniów nowych aplikacji
- zwiększenie przez uczniów umiejętności współpracy z innymi podczas pracy w grupach
międzynarodowych,
- zwiększenie poczucia pewności uczniów
- przełamywanie barier językowych wśród uczniów poprzez uczestnictwo w mobilności.
II Grupy docelowe.
Projekt jest skierowany do grup docelowych – uczących się i pracujących. Obejmie 10
uczniów i 2 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im.
Bohaterów Westerplatte w Koninie.
III Formy wsparcia.
Zaplanowano następujące formy wsparcia:
20 godzin zajęć których celem będzie przygotowanie uczniów do mobilności w zakresie
językowym, kulturowym, pedagogicznym zgodnie z potrzebami uczestników. Odbędą się
również zajęcia dotyczące bezpiecznego podróżowania, udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej
Na każdym etapie przedsięwzięcia przewidywana jest aktywna współpraca uczestników
mobilności (uczniów i nauczycieli). Planujemy, aby uczniowie zaangażowali się w
przedsięwzięcie i jego realizację. Byli samodzielni i odpowiedzialni.
IV Rekrutacja uczniów
1. Uczestnikiem projektu może być uczeń klas VI-VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie.
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2.Rekrutacja przeprowadzona zostanie pomiędzy 01.03.2020 a 15.03.2020.
3. Uczeń ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składa:
- uzupełniony Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu)
- podpisane Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu)
4.Termin składania formularzy zgłoszeniowych wyznacza się od 02.03.2020 do 15.03.2020
5. Decyzję o przyjęciu ucznia do udziału w mobilności podejmie komisja w składzie Dyrektor
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w
Koninie, koordynator oraz nauczyciel języka angielskiego. Dyrektor szkoły pełni funkcję
przewodniczącego komisji.
6. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym i bierze pod
uwagę punkty uzyskane w procesie rekrutacyjnym oraz opinię nauczycieli wchodzących w
skład komisji.
7. Po zakończeniu procesu rekrutacji listy rankingowe oraz listy rezerwowe przekazane
zostaną do Koordynatora projektu .
8. Etapy postępowania rekrutacyjnego:
➢ Do udziału w projekcie mogą przystąpić uczniowie klasy VI - VIII
➢ Uczniowie mają obowiązek przystąpić do dwóch etapów rekrutacji:
Etap 1 test gramatyczno-leksykalny sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego (w
zakresie wiadomości i umiejętności z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej
opisanych w podstawie programowej dla klas VI-VIII)
Punktacja testu:
97%-100% - 6pkt
88%-96% - 5pkt
71%-87% - 4 pkt
50%-70% - 3 pkt
35%-49% - 2 pkt
Poniżej 34% - 1 pkt
Etap 2 rozmowa kwalifikacyjna prowadzona w języku angielskim.
Uczeń losuje trzy pytania dotyczące udziału w projekcie na które odpowiada w języku
angielskim (uczeń może uzyskać od 1 do 2 punktów za każdą odpowiedź. Komisja bierze pod
uwagę gotowość kandydata do posługiwania się w języku obcym, jakość wypowiedzi, poziom
argumentacji.
➢ W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, opisane w dwóch
etapach rekrutacji, niż liczba wolnych miejsc bierze się pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
• trudna sytuacja rodzinna
• opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• wielodzietność rodziny kandydata
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
• objecie kandydata pieczą zastępczą
• miejsce zamieszkania kandydata
• motywację kandydata
9. Komisja rekrutacyjna zatwierdza listy rankingowe i rezerwowe uczestników projektu oraz
podejmuje decyzję o rekrutacji uzupełniającej.
10. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy
uczestników w przypadku:
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-rażącego naruszenia zasad uczestnictwa w zajęciach z projektu,
-rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie,
-w przypadku opuszczenia co najmniej 30 % zajęć.
11.Skreślenie ucznia z listy uczestników projektu dokonuje Koordynator projektu, wskazując
jednocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej.
12. Regulamin dostępny jest w na stronie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 9 w Koninie.
13. Istnieje możliwość odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od
momentu ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie należy zgłosić w formie pisemnej do
Dyrektora szkoły. Po weryfikacji odwołania Dyrektor podejmuje decyzję, o której informuje
zainteresowanego. Decyzja podjęta przez dyrektora jest ostateczna.
V Rekrutacja nauczycieli
1. W ramach projektu przewidziany jest udział dwóch nauczycieli.
2. Uczestnikiem mobilności może być nauczyciel Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 9 w Koninie.
3. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w marcu 2020 r.
Po zakończeniu procesu rekrutacji komisja sporządzi listy rankingowe oraz listy rezerwowe,
które zostaną przekazane do Biura Projektu.
4. Nauczyciel ubiegający się o udział w mobilności wypełnia Formularz zgłoszeniowy
(załącznik nr 1 i 2) oraz Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażaniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych (złącznik nr 3).
5. Decyzję o udziale nauczyciela w mobilności podejmie Dyrektor Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi nr 9 w Koninie.
6. Komisja Rekrutacyjna weryfikuje dane zawarte w Formularzu zgłoszeniowym oraz
przydziela punkty wg poniżej ustalonych kryteriów:
Wychowawcy – 2p.
Nauczyciele pracujący w oddziałach dwujęzycznych – 2p.
Nauczyciele, którzy zdaniem Dyrektora SP nr 9 powinni uczestniczyć w mobilności– 2p.
VI Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r. i obowiązuje do czasu
realizacji Projektu.
2.Niniejszy regulamin zatwierdza i zmienia Koordynator Projektu.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
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