Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w przedsięwzięciu
"Wyższe kompetencje ucznia drogą do sukcesu zawodowego"
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów".
§1.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników przedsięwzięcia "Wyższe
kompetencje ucznia drogą do sukcesu zawodowego", który jest finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów".

§2.
Informacje o przedsięwzięciu
1. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego
z siedzibą w Szczytnie, ul. Lanca 10, 12-100 Szczytno.
2. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów klas 1 -3 Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III
Sobieskiego w Szczytnie.
3. W mobilności odbywającej się we wrześniu 2022 roku weźmie udział grupa 15
uczniów wraz z 3 opiekunami.
4. Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności będzie wzrost
i rozwój kompetencji kluczowych, w szczególności kompetencji cyfrowych,
językowych i kulturowych uczniów liceum Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego
w Szczytnie.
5. Uczeń biorący udział w mobilności nie ponosi kosztów finansowych w związku z jej
realizacją. Koszty uczestnictwa w mobilności ponadnarodowej ucznia pokrywa Zespół
Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie. Środki finansowe pochodzą z
przedsięwzięcia "Wyższe kompetencje ucznia drogą do sukcesu zawodowego"
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu
„Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
6. Mobilność odbędzie się w Agrupamento de Escolas de Barcelos w Portugalii.

§3.
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona będzie w maju 2022 roku w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III
Sobieskiego w Szczytnie.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
- dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im Jana III Sobieskiego w Szczytnie

- opiekunowie projektu.
3. Uczestnikiem przedsięwzięcia może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć
uczestnictwa w projekcie i jest uczniem klasy 1 - 3 liceum Zespołu Szkół nr 3 im. Jana
III Sobieskiego w Szczytnie.
4. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do przedsięwzięcia:
• terminowe złożenie dokumentacji, potwierdzającej chęć uczestnictwa,
zawierającej:
a) formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1,
b) oświadczenie uczestnika przedsięwzięcia - załącznik nr 2,
c) oświadczenie o miesięcznym dochodzie netto na jednego członka
rodziny, potwierdzające sytuację ekonomiczną w rodzinie (poniżej
512,00zł - 3 pkt., poniżej 800,00zł - 2 pkt.) - załącznik nr 3,
• wysokie wyniki w nauce z języków obcych - na podstawie średniej ocen na I
półrocze roku szkolnego 2021/ 2022 z j. angielskiego i j. niemieckiego
(powyżej 5,0 - 3 pkt., powyżej 4,0 - 2 pkt.)
• wysoki wynik z informatyki - na podstawie oceny z informatyki na I półrocze
roku szkolnego 2021/ 2022 (celujący - 3 pkt., bardzo dobry -2 pkt.)
• osoba niepełnosprawna - na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności
(3 pkt.),
• osoba ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - na podstawie opinii PPP
(3 pkt.),
Ponadto, w przypadku takiej samej liczby punktów pod uwagę będą brane kryteria:
• w pierwszej kolejności udział w zajęciach z robotyki (0pkt - 2pkt),
• w drugiej kolejności średnia ocen na I półrocze roku szkolnego 2021/ 2022
(powyżej 5,0 - 3 pkt., powyżej 4,0 - 2 pkt.),
• w trzeciej kolejności frekwencja na I półrocze roku szkolnego 2021/ 2022 :
-100% - 90% - 2 pkt.,
- 89,99% do 80% 1 pkt,
• w czwartej kolejności ocena z zachowania na I półrocze (wzorowe - 2 pkt.,
bardzo dobry - 1 pkt.).
5. Decyzję w sprawie udziału ucznia w przedsięwzięciu podejmuje Komisja Rekrutacyjna.
6. Lista rankingowa wraz z listą rezerwową uczestników przedsięwzięcia zostanie
podana do publicznej wiadomości.
7. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, na jego miejsce
zostanie wybrany kolejny uczeń z listy rezerwowej.
8. Wszelkie kwestie nieujęte będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły i opiekunów
projektu.

§4.
Zadania uczestników przedsięwzięcia
Zakwalifikowany do odbycia mobilności uczeń zobowiązany jest do:
1. uczestnictwa w obowiązkowym etapie przygotowania do mobilności tj.
a) w zajęciach językowych (z języka angielskiego i j. hiszpańskiego),
odbywających się 2 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe przez
okres 4 tygodni (łącznie 16 godzin),
b) w 4 zajęciach integracyjnych (łącznie 4 godziny),
c) w 2 spotkaniach informacyjno - dyskusyjnych (łącznie 2 godziny);
2. uczestnictwa we wszystkich działaniach realizowanych w organizacji przyjmującej,
wypełnienia wszelkiej dokumentacji dotyczącej potwierdzenia uczestnictwa w
prowadzonych aktywnościach oraz działaniach określonych zasadami uczestnictwa w
projekcie "Ponadnarodowa mobilność uczniów";
3. udziału w obowiązkowym procesie ewaluacji określonym przez szkołę w formie testu/
ankiety/ obserwacji, polegającym na sprawdzeniu kompetencji kluczowych przed i po
mobilności.

§5.
Rezygnacja uczestnika z udziału w przedsięwzięciu
1.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z przedsięwzięcia bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku zdarzeń losowych, a rezygnacja musi
zostać zgłoszona na piśmie do dyrektora szkoły (rezygnacja musi być podpisana przez
rodzica/ opiekuna prawnego).

2.

W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji
z tego wyjazdu, rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje się do poniesienia kosztów
wynikających z tej rezygnacji (odwołanie rezerwacji, zmiana nazwiska na bilecie
lotniczym, itp.).

3.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia
z listy, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych
i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

§6.
Skreślenie z listy uczestników
1.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W przypadku przekroczenia 20%
nieobecności dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona
uczestników przedsięwzięcia.

2.

Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w przedsięwzięciu
uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

§7.
Zasady uczestnictwa w mobilności
1. Uczeń oraz rodzic/ opiekun prawny składa w formie pisemnej oświadczenie
uczestnika przedsięwzięcia.
2. Uczeń oraz rodzic/ opiekun prawny zapoznaje się z harmonogramem mobilności.
3. Uczeń oraz rodzic/ opiekun prawny potwierdza zapoznanie się z zasadami
uczestnictwa w mobilności ponadnarodowej (wyjeździe zagranicznym)
i działaniach realizowanych w ramach przedsięwzięcia "Wyższe kompetencje
ucznia drogą do sukcesu zawodowego" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

§8.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
3. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej.
4. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły i u dyrektora
szkoły.

