Projekt „Raising Responsible Citizen”
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie
stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja
Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

REGULAMIN REKRUTACJI

§1 Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów Zespołu Szkół im. Macieja
Rataja w Reszlu do udziału w międzynarodowym projekcie “Raising Responsible Citizen”.

§2 Informowanie o prowadzonej rekrutacji

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim
zainteresowanym uczniom i nauczycielom przewiduje się podjęcie następujących działań:
a) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji na plakacie informacyjnym oraz
regulaminu rekrutacji w budynku szkolnym Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
b) przekazywanie uczniom i nauczycielom informacji o prowadzonej rekrutacji przez
nauczycieli stanowiących grupę projektową

§3 Założona liczba uczestników

Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w działaniach lokalnych zostanie
zakwalifikowanych min. 40 osób (30 uczniów oraz 10 przedstawicieli kadry), z czego 22
osoby wezmą udział w mobilnościach.
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§4 Sposób rekrutacji uczestników

a)
Rekrutacja uczestników projektu rozpocznie się we wrześniu 2018 r. i będzie miała
charakter ciągły, zakłada się przyjmowanie nowych członków grupy projektowej przez cały
okres trwania projektu
b) Przedstawiciele kadry zaangażowani w projekt oraz zainteresowani uczniowie utworzą
grupę projektową.
c) Młodzież zainteresowana udziałem w projekcie weźmie udział w spotkaniach
organizacyjnych oraz wypełni arkusz rekrutacyjny.
d)
Uczniów biorących udział w wyjeździe wyłoni komisja rekrutacyjna złożona z
nauczycieli należących do grupy projektowej:
 w ustalonych terminach poprzedzających wyjazd do danego kraju
 w/g przyjętych kryteriów

§5 Informacja o wynikach rekrutacji do wyjazdu

Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół
zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również
listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Informacja o zakończonej rekrutacji zostanie
wywieszona w budynku szkolnym na tablicy w kąciku projektu Erasmus plus, a wybrane
osoby zostaną osobiście poinformowane o decyzji komisji.
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Kryteria wyboru uczestników wyjazdów zagranicznych (uczniów)
w ramach programu Erasmus plus
„Raising Responsible Citizen”
Celem wyjazdów jest zaprezentowanie działań organizowanych w naszej szkole w
ramach realizacji projektu.
Udział w wyjeździe jest bezpłatny (pokryte są koszty podróży, pobyt i wyżywienie u
rodzin uczniów krajów partnerskich oraz koszty działań realizowanych podczas spotkania
międzynarodowego), ale zobowiązuje uczestnika do przyjęcia gości z grupy partnerskiej:
Turcja, Chorwacja, Grecja, Portugalia (rozpatrywane indywidualnie będą wyjątkowe
wypadki w razie braku możliwości goszczenia uczniów przyjeżdżających).
1.

Zaangażowanie uczniów w działania projektowe: regularne uczestniczenie w
spotkaniach grupy projektowej, stały kontakt z osobami wyznaczonymi do
koordynowania projektu na terenie szkoły lub nauczycielami odpowiedzialnymi za
realizowanie konkretnych działań, pomoc w realizacji zadań projektu, terminowość
wykonywania podjętych działań/zadań.

2. Gotowość przyjęcia gości ze szkół partnerskich z Turcji, Chorwacji, Grecji, Portugalii
podczas wizyty w Polsce (planowana na maj 2020) – potwierdzona deklaracją pisemną
rodziców.
3. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

(po zasięgnięciu opinii /

potwierdzona przez nauczyciela języka angielskiego).

4. Udział

w

działaniach

promocyjnych

i

konkursach

dotyczących

projektu

organizowanych przez szkołę w ramach projektu Erasmus plus.
5. Zaangażowanie w działania w ramach projektu e-Twinning
6. Wysoka kultura osobista potwierdzona opinią wychowawcy i nauczycieli uczących.
Uczeń sprawiający problemy wychowawcze nie może wziąć udziału w wyjeździe.

3
Beneficjent:

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu

tel. 887- 540- 040

089 755 00 40

ul. Łukasińskiego 3

e-mail: rataj@zsreszel.pl

11-440 Reszel

www.zsreszel.pl

Projekt „Raising Responsible Citizen”
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie
stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja
Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

7. Wymagana otwartość, odwaga w podejmowaniu wyzwań i przełamywaniu barier,
komunikatywność, życzliwość, kreatywność, umiejętność współpracy w grupie,
szacunek do innych i umiejętność odnajdywania się w nowych sytuacjach.
8. Ambasador szkoły - czyli osoba promująca szkołę w kręgach pozaszkolnych (np. w
konkursach pozaszkolnych, w organizacjach pozaszkolnych itp.).
9. Należy spełnić wymogi formalne państw goszczących (np. Turcja - uczniowie
pełnoletni).
10. Pisemna zgoda rodziców na udział w wyjeździe.
11. W przypadku większej ilości osób na równi zaangażowanych w realizację projektu
przeprowadzone zostanie jawne losowanie w obecności członków grupy projektowej.
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