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Regulamin rekrutacji uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku 

w projekcie ‘I express myself. I don’t deal with hate.’/ „Wyrażam siebie. Nie bawię się w hejt” 

realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

POWER w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 

Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. 

 

 

 

Niniejszy Regulamin określa proces oraz kryteria rekrutacji uczestników do projektu. 

 

 

§ 1 

 

Informacje ogólne 

 

1. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

POWER w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. 

Programy mobilności ponadnarodowej. 

2. Ogólne cele projektu: 

• budowanie postawy świadomego obywatela Europy u młodzieży; 

• opracowanie i prowadzenie dialogu na temat solidarności w walce z mową nienawiści; 

• opracowanie skutecznych metod walki z hejtem; 

• budowanie u młodzieży pewności siebie, umiejętności wyrażania siebie na różnych 

płaszczyznach (mowa, obraz, tekst itd.); 

• rozwój ciekawości młodzieży w zakresie innych kultur i innych języków; 

• integracja międzykulturowa; 

• nabywanie umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych; 

• rozwijanie umiejętności wspólnego uczenia się, dzielenia się opiniami i wiedzą. 

3. Partnerami w projekcie są szkoły ze Słowacji Andrej Sládkovic Highschool M.R.tefánika 8, 963 

01 Krupina. Koordynatorem projektu jest Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 

4. Projekt przewiduje dwa wyjazdy zagraniczne według następującego harmonogramu: 

I. Słowacja –  26.09.2021 – 02.10.2021 (7 dni)  

5. Liczba uczestników projektu z RCEZ: 24 uczniów (w dwóch grupach liczących po 12 osób) 

6. Językiem roboczym projektu jest język angielski i język polski. 

7. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny. 

  

 

 

 

§ 2 
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Uczestnicy projektu 

 

Do projektu mogą przystąpić uczniowie spełniający następujące wymagania: 

● są uczniami Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, 

● cechuje ich otwartość i świadomość kulturowa, 

● wyróżniają się kreatywnością oraz podejmują wyzwania, 

● w stopniu komunikatywnym posługują się językiem angielskim, 

● zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i fakt ten potwierdzili w odpowiednim 

miejscu formularza zgłoszeniowego, 

● wykazują się aktywną postawą społeczną i angażują się w działania na rzecz klasy lub 

szkoły, 

● złożyli w wymaganym terminie prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, który 

jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. 

 

 

§ 3 

 

Kryteria rekrutacji 

 

 

Kryteriami wyboru uczestników będą: 

 

I ETAP: 

 

Oceny za ostatni semestr nauki (w przypadku uczniów klas pierwszych RCEZ – oceny 

uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej): ocena z języka 

polskiego oraz angielskiego, średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących, pozytywna ocena         

z zachowania: poprawna, dobra, bardzo dobra i wzorowa. 

 

Zakwalifikowanie ucznia do projektu zostanie dokonane na podstawie następującej skali punktowej: 

 

• ocena z j. polskiego i angielskiego (na świadectwie szkolnym lub ocena z ostatniego semestru) 

celująca           – 6 pkt., 

bardzo dobra   - 5 pkt., 

dobra               - 4 pkt., 

dostateczna      - 3 pkt., 

dopuszczająca - 2 pkt., 

ocena negatywna - 0 pkt.; 

• średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących: 

5,5 - 6,0    - 12 pkt., 
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5,0 - 5,49  - 10 pkt., 

4,5 - 4,99  - 8pkt., 

4,0 - 4,49  - 6 pkt., 

3,5 - 3,99 – 4 pkt., 

3,0 - 3,49  - 2 pkt.; 

• ocena z zachowania (tylko pozytywna): 

ocena wzorowa - 6 pkt., 

ocena bardzo dobra - 5 pkt., 

ocena dobra - 4 pkt., 

ocena poprawna - 3 pkt., 

oceny negatywne z zachowania - 0 pkt. 

 

II ETAP 

 

Rozmowa rekrutacyjna: rozmowę przeprowadza Komisja Rekrutacyjna (Dyrektor RCEZ, 

Wicedyrektor RCEZ, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel języka angielskiego). Za rozmowę 

można uzyskać maksymalnie 6 pkt.   

Dokumentację rozmów będą stanowiły tzw. karty rekrutacji i protokół rekrutacji. O terminie i 

miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową lub poprzez e-dziennik.  

 

§ 4 

 

Proces rekrutacji 

 

1. Rekrutacja do udziału w projekcie przeprowadzona zostanie w formie konkursu i odbędzie się na 

terenie szkoły. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach według następującego harmonogramu: 

 

 

Mobilność Liczba uczestników 

(uczniów RCEZ) 

Termin składania 

zgłoszeń 

Ogłoszenie wyników 

rekrutacji 

Słowacja Uzupełnienie listy  Do 15 września 2021  16 września 2021 

 

 

3. Uczeń zgłaszający się do udziału w projekcie jest zobowiązany złożyć u szkolnego koordynatora 

projektu lub w sekretariacie uczniowskim prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz    

z załącznikami w terminie określonym w pkt. 2. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do 

niniejszego regulaminu i jest zamieszczony na stronie internetowej Regionalnego Centrum Edukacji 

Zawodowej lub można go otrzymać w sekretariacie uczniowskim oraz od szkolnego koordynatora 

projektu. 
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4. Na podstawie złożonych formularzy i dokumentacji szkolnej (dzienniki) oraz w oparciu o 

kryteria określone w §3 Kryteria rekrutacji Komisja Rekrutacyjna przyznaje punkty i tworzy listę 

główną uczestników projektu oraz listę rezerwową. Podstawą kwalifikacji jest suma punktów 

otrzymanych za oceny uzyskane za ostatni semestr nauki w szkole (maksymalnie 24 pkt).  

5. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej w sprawie naboru do kolejnych etapów projektu zostanie 

ogłoszona w terminie określonym w pkt.2. Jednocześnie na stronie internetowej szkoły oraz na 

tablicy ogłoszeń ukaże się lista główna uczestników projektu oraz lista rezerwowa. 

6. Uczniowie, którzy nie zostali z braku miejsc zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostają 

umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia z listy głównej któregoś z uczestników, na 

jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej. 

7. Kandydaci do projektu, którzy są obywatelami Ukrainy zobowiązani są do złożenia wraz z 

formularzem zgłoszeniowym do projektu: 

● potwierdzonych kserokopii dokumentów umożliwiających podróż i przebywanie w kraju 

odbywania mobilności (Słowacja, Rumunia) w terminie trwania mobilności, 

● potwierdzonych kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia 

zdrowotnego ważnego w kraju odbywania mobilności (Słowacja) w terminie trwania 

mobilności.      

8. Uczestnicy o specjalnych potrzebach podlegają tym samym kryteriom rekrutacji co inni, ale 

dodatkowo przyznawane są im punkty preferencyjne (max 5 p.) 

9. Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej kandydata w wyznaczonym terminie będzie 

traktowana jako rezygnacja z udziału w projekcie, o ile kandydat nie złoży pisemnego uzasadnienia 

nieobecności do szkolnego koordynatora projektu. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor RCEZ 

podejmuje decyzję o wyznaczeniu dodatkowego terminu rozmowy. 

 

§ 6 

 

Uprawnienia i obowiązki uczestników 

 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się: 

a) dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu mobilności / wymiany, 

uczestniczyć w działaniach przygotowawczych przed mobilnością (przygotowanie językowe, 

pedagogiczne oraz przygotowanie w zakresie TIK) 

b) uzyskać kartę EKUZ ważną w kraju realizacji mobilności w okresie trwania mobilności, 

c) ściśle przestrzegać regulaminu mobilności pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w 

projekcie, 

d) realizować zadania zlecone przez opiekuna mobilności, 

e) uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas wyjazdów, 

f) na bieżąco informować opiekuna o ewentualnych problemach, 

g) wyrazić zgodę na publikację swojego wizerunku w celach promocyjnych związanych 

            z realizacją projektu, 

h) na bieżąco prowadzić dziennik mobilności, 
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i) na bieżąco wypełniać ankiety ewaluacyjne dotyczące uczestnictwa w projekcie, 

j) uczestniczyć w działaniach związanych z upowszechnianiem rezultatów projektu, 

k) wykonać prezentację multimedialną lub film na temat podany przez opiekuna grupy, 

związany 

z kulturą regionu. 

2. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników 

w przypadku: 

● samodzielnej rezygnacji uczestnika; 

● zdarzenia losowego; 

● na wniosek opiekuna lub na wniosek szkolnego koordynatora, z powodu naruszenia zasad 

uczestnictwa w projekcie; 

● rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie. 

3. Uczestnik projektu oraz jego Rodzice (opiekun prawny) mają prawo otrzymać przed mobilnością 

szczegółowy program merytoryczny realizowany w szkołach Słowacji. 

4. Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu dokonuje szkolny koordynator projektu, 

wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do 

zastąpienia osoby skreślonej z listy. 

5. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie przez osobę wskazaną z listy rezerwowej, 

proponuje się następną w kolejności, aż do skutku. 

6. W projekcie ma zastosowanie procedura odwoławcza. Uczeń może odwołać się od decyzji 

Komisji do szkolnego koordynatora projektu w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 

Koordynator rozpatruje odwołanie ucznia w ciągu 3 dni i informuje zainteresowanego ucznia o 

swojej decyzji. 

 

§ 7 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 14 września 2021 r. 

2. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Dyrektora 

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 

 

 

Załączniki: 

 

1) Karta zgłoszenia i oświadczenie uczestnika dotyczące przetwarzania danych osobowych; 

2) Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie; 

3) Zgoda rodziców/prawnych opiekunów uczestnika na jego udział w projekcie. 


