Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w Krościenku nad Dunajcem
REGULAMIN REKRUTACJI do projektu
„Wiedza i kompetencje nie mają granic” realizowanego w ramach programu „POWER”
Ponadnarodowa Mobilność Uczniów
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa
w projekcie„Wiedza i kompetencje nie mają granic”, realizowanego w ramach programu
POWER „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”, finansowanego ze środków programu
POWER.
2. Projekt został przygotowany w celu podniesienia jakości nauczania poprzez umożliwienie
uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n.D. doskonalenia kompetencji
kluczowych w zakresie: porozumiewania się w językach obcych, kompetencji cyfrowych,
osobistych, społecznych, w zakresie uczenia się, kompetencji obywatelskich oraz z zakresu
przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej.
3. Udział w projekcie ma na celu rozwijanie:
- kompetencji kluczowych uczniów w zakresie porozumiewania się w językach obcych
(angielski, niemiecki)
- kompetencji cyfrowych (tworzenie prezentacji w różnych programach komputerowych,
korzystanie z aplikacji, tworzenie stron internetowych, pozyskiwanie i opracowywanie
informacji, itp.)
- kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się (w trakcie wspólnych realizacji
zadań)
- kompetencji obywatelskich (w odniesieniu do własnego kraju oraz wspólnoty europejskiej,
poszanowanie praw człowieka, kształtowanie postaw demokratycznych)
- kompetencji w zakresie przedsiębiorczości (poprzez rozwijanie kreatywności, krytycznego
myślenia, podejmowania różnych inicjatyw i rozwiązywanie problemów)
- kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej (poprzez poznanie innej kultury)
4. Rezultatami projektu będzie:
- podniesienie przez uczniów swoich praktycznych umiejętności w zakresie kompetencji
kluczowych;
- poszerzenie stanu wiedzy z geografii, historii oraz przyrody;
- poznanie jednego z krajów UE poprzez pogłębienie wiedzy o jego kulturze oraz wiedzy
ogólnej o UE;
- wzrost prestiżu szkoły w środowisku.
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§ 2. Warunki uczestnictwa w projekcie
1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Liceum Ogólnokształcącym w Krościenku n.D.
którzy:
- mają motywację do podnoszenia swoich kompetencji kluczowych,
- są zaangażowani w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych,
współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych
przedsięwzięć na rzecz szkoły,
- chcą wdrażać nabyte w czasie projektu umiejętności;
- deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów projektu;
- mają ocenę z zachowania co najmniej dobrą i nie mają ocen niedostatecznych na koniec roku.
2. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić „Formularz aplikacyjny”, oraz
nagrać autoprezentację w języku angielskim uzasadniającą, jaką rolę uczeń odegra w projekcie
i dlaczego to on/ona powinni zostać wybrani. W prezentacji powinna być zawarta tematyka
związana z projektem (szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie
szkoły). Zgłoszenia prosimy wysłać na adres email: anna00dudek@gmail.com
Termin składania zgłoszeń upływa 27.06.2019 roku.
§ 3. Szczegółowa procedura rekrutacji
1. Organizację procesu rekrutacji przeprowadzi Koordynator Projektu, Pani Elżbieta Wójcik,
rekrutację przeprowadzi trzyosobowa Komisja Rekrutacyjna w składzie: Anna Dudek,
Katarzyna Myśliwiec, Anetta Michałczak.
2. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza aplikacyjnego stanowiącego
załącznik 1 do niniejszego regulaminu. Formularze aplikacyjne uczniów niepełnoletnich
dodatkowo powinien podpisać opiekun prawny.
3. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie dziewcząt
i chłopców Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n.D., którzy kwalifikują się do objęcia
wsparciem. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu wyznanie, światopogląd,
pochodzenie, itp.
4. Rekrutacja do projektu odbędzie się w następujących etapach:
a) Powołanie przez Dyrektora Szkoły Komisji Rekrutacyjnej.
b) Poinformowanie potencjalnych uczestników o założeniach projektu oraz warunkach
udziału w projekcie.
c) Przeprowadzenie rekrutacji: - przyjmowanie i weryfikacja formalna formularzy
aplikacyjnych - Koordynator projektu,
d) kwalifikacja uczestników projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami wyboru Komisja Rekrutacyjna
5. Komisja Rekrutacyjna wybierze osoby, które w największym stopniu spełniają następujące
kryteria uczestnictwa:
- nagranie autoprezentacji w języku angielskim uzasadniającej chęć uczestnictwa
w projekcie 0-20 pkt. (umiejętności językowe: 0–10pkt, treść wypowiedzi: 0–10pkt.)
-zaangażowanie w życie szkoły oraz realizację projektów szkolnych (współpraca szkoły
z instytucjami zewnętrznymi, udział w konkursach, turniejach sportowych) (0-10 pkt.),
- ocena końcowa z języka angielskiego (0-5pkt.)
-chęć wdrażania w życiu szkoły umiejętności nabytych w czasie projektu (0-10 pkt.),
6. Poinformowanie kandydatów o wynikach naboru nastąpi w dniu 30.06. 2019r.
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7. Do 02.07.2019r.każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu dwóch dni
( 04.07.2019r.) i w przypadku decyzji pozytywnej – zmian wyników rekrutacji.
§ 4. Warunki uczestnictwa
1.
Uczestnikiem projektu zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w
projekcie przez Komisję Rekrutacyjną i podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie
( Załącznik nr 2)
2. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie z wybranymi beneficjentami jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w projekcie. Rezygnacja z uczestnictwa
będzie się wiązać z pokryciem kosztów zmiany rezerwacji biletów lotniczych.
3. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie dopuszcza się możliwość
rekrutacji innej osoby w zastępstwie, która spełnia warunki rekrutacji i znajduje się na
liście rezerwowej.
4. Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana brać czynny udział w działaniach
projektowych.
5. Osoba zakwalifikowana do projektu zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku w
ramach pomocy projektu.
§ 6. Sposób organizacji wyjazdów zagranicznych
1. W każdym wyjeździe udział weźmie 10 uczniów i 2 opiekunów. W ramach budżetu projektu
uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na odbycie wizyty (podróż, zakwaterowanie
(hotel), wyżywienie oraz wycieczki w ramach zajęć).

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w Umowie. Wzór umowy
zostanie udostępniony na stronie internetowej projektu.
2. Szczegółowe informacje o Programie: https://lokroscienko.nowotarski.edu.pl/
Załącznik do regulaminu rekrutacji:
- załącznik nr 1: wzór „Formularz zgłoszeniowy dla uczniów”
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