
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach 

językowych "Get the London look"  

 

§1. 

 Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników przedsięwzięcia  "Get the 

London look", które odbędzie się na przełomie maja/czerwca 2023 roku. 

 

§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 1-4 Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III 

Sobieskiego w Szczytnie. 

3. W wycieczce odbywającej się na przełomie maja/czerwca 2023 roku weźmie udział 

grupa 30 uczniów wraz z 3 opiekunami. 

4. Celem głównym organizowanych warsztatów jest wzrost kompetencji kluczowych,  

w szczególności kompetencji językowych i kulturowych uczniów liceum Zespołu Szkół 

nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie. 

5. Warsztaty językowe odbędą się w Londynie. 

 

§3. 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w lutym 2023 roku w Zespole Szkół nr 3 im. Jana III 

Sobieskiego w Szczytnie. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą organizatorki wycieczki. 

3. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do wyjazdu: 

• ocena z języka angielskiego na podstawie oceny śródrocznej na I półrocze roku 

szkolnego 2022/2023: 

6,0 – 6 pkt 

5,0 – 5 pkt 

4,0 – 4 pkt 

3,0 – 3 pkt 

2,0 – 2 pkt  

 

 



• ocena z zachowania na podstawie oceny śródrocznej na I półrocze roku 

szkolnego 2022/2023: 

wzorowe – 3 pkt 

bardzo dobre – 2 pkt  

dobre – 1 pkt  

• frekwencja osiągnięta w momencie rekrutacji: 

90-100 % - 3 pkt 

80-89 % - 2 pkt 

70-79 % - 1 pkt 

• średnia ocen uzyskana na I półrocze roku szkolnego 2022/2023: 

5,0-6,0 – 3 pkt 

4,0-4,99 – 2 pkt 

3,00-3,99 – 1 pkt  

• działalność społeczna na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, w zależności od 

stopnia zaangażowania i poświęconego czasu: 0-3 pkt  

4. Powyższej rekrutacji nie podlegają: 

• uczniowie klas maturalnych; 

• członkowie Samorządu Uczniowskiego szkoły; 

• uczniowie, którzy osiągnęli sukces na szczeblu europejskim. 

5. Ostateczną decyzję w sprawie udziału ucznia w wycieczce podejmuje Komisja 

Rekrutacyjna. 

6. Lista uczniów zakwalifikowanych na wyjazd wraz z listą rezerwowych zostanie podana 

do publicznej wiadomości dnia 28.02.2023 roku. 

7. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, na jego miejsce 

zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej. 

8. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez organizatorki 

warsztatów.  

 

 

§4. 

Zasady uczestnictwa w warsztatach językowych 

1. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny składa w formie pisemnej oświadczenie 

uczestnika wycieczki. 

2. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny zapoznaje się z regulaminem wycieczki  

i zobowiązany jest do jego przestrzegania.  



3. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego uiszczenia 

zaliczki oraz reszty kosztów. 

4. Na wyjazd do Londynu wymagane jest posiadanie ważnego paszportu.  

 

§5. 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Organizatorki wycieczki zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego 

regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od 

nich. 

3. W przypadku zaistnienia Force Majeure typu pandemia, klęska żywiołowa, konflikt 

zbrojny itp. organizatorki mogą być zmuszone do odwołania wyjazdu i w sytuacji 

wpłacenia przez uczestników części kosztów, nie są personalnie odpowiedzialne za 

ich zwrot. 

4. Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga formy pisemnej. 

5. Aktualna treść regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


