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REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW 

 

Regulamin rekrutacji uczniów  TECHNIKUM TEB EDUKACJA W OPOLU 

do udziału w partnerskim projekcie wymiany uczniów pt. „PROTECT OUR FUTURE,PLEASE”.  

w ramach programu Erasmus+w ramach Akcji 2 w sektorze Edukacja szkolna w naborze do 23  

marca 2022 r.  o numerze: 2022-1-PL01-KA210-SCH-000081271 Partnerstwa na rzecz 

współpracy, Partnerstwa na małą skalę (KA210-SCH)  

Główny koordynator projektu: 

TECHNIKUM TEB EDUKACJA W OPOLU- Poland 

Partnerzy projektu:  

 KARABUK 75. YIL ANADOLU LISESI Turkey  

IST. D'ISTRUZ. SUPERIORE IS G. UGDULENA Italy  

 Agrupamento de Escolas de Arga e Lima Portugal  

 

 

Czas trwania projektu: 2022-09-19 – 2024-09-19 (24 miesiące) 

1. Informowanie o prowadzonej rekrutacji: 

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym 

uczniom z  TECHNIKUM TEB EDUKACJA W OPOLU, podjęte zostaną następujące działania: 

a) przekazanie w czasie lekcji informacji uczniom przez wychowawcę i koordynatorów, 

b) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na szkolnej stronie 

oraz w dzienniku elektronicznym LIBRUS, 

c) przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji przez 

nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne działania, 

d) przekazanie informacji rodzicom przez wychowawcę i koordynatora projektu na zebraniu dla 

rodziców lub przez dziennik elektroniczny LIBRUS. 

UDZIAŁ W PROJEKCIE ORAZ W MOBILNOŚCIACH JEST BEZPŁATNY.  KOSZTY 

POKRYWA UNIA EUROPEJSKA. 

Założona liczba uczestników 

Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 12 uczniów (po 4 

do każdej mobilności) w wieku 14-19 lat, którzy mogą wziąć udział w wyjazdach zagranicznych.  

https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2022/07/08/eppchk/ka210-sch-60tys-wyniki-r1-2022-komunikat-na-strone.pdf
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2022/07/08/eppchk/ka210-sch-60tys-wyniki-r1-2022-komunikat-na-strone.pdf
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Zostaną zorganizowane trzy wyjazdy. Czterech  uczniów wyjedzie do  Włoch (grudzień 2022), 

kolejnych czterech  do Portugalii (maj 2023), oraz czterech do Turcji (październik 2023).Daty mogą 

ulec zmianie.Nie jest jeszcze ustalone kiedy szkoły partnerskie przyjadą do Nas. 

Do wszystkich działań projektu (włącznie z wycieczkami zaplanowanymi na czas pobytu gości w 

Polsce ) mogą zostać włączeni również uczestnicy niebiorący udziału w mobilnościach, którzy 

zechcą zaangażować się w organizację zajęć, wycieczek i innych aktywności organizowanych w 

ramach projektu dla przyjeżdżających do Polski gości z partnerskich szkół. 

Uczestnicy projektu i inni chętni uczniowie wezmą udział w działaniach zaplanowanych na 

przyjazd gości z wszystkich państw partnerskich do Polski. 

Terminy wizyt i wyjazdów mogą ulec zmianie, a o wszelkich koniecznych zmianach uczestnicy 

zostaną niezwłocznie poinformowani. 

Sposób rekrutacji uczestników 

Rekrutacja uczniów do projektu rozpocznie się  19 września 2022 roku i zakończy w październiku 

2022 roku  z możliwością późniejszych uzupełnień. 

`Kryterium wyboru uczniów do udziału w mobilnościach:  

• ocena śródroczna/roczna  z historii(1-6p.) 

• ocena śródroczna/roczna  z geografii(1-6p.) 

• znajomość języka angielskiego –  ocena śródroczna/roczna (1-6p.) 

• śródroczna/roczna ocena z zachowania (1-6p.) 

• aktywność na polu działań projektowych (1-6p.) 

• list motywacyjny (1-6p.) 

• opinia wychowawcy/nauczyciela uczącego (1-6p.) 

• orzeczenia PPP* (2p.) 

• trudna sytuacja materialna* (2p.) 

• wykluczenie i izolacja społeczna i/lub geograficzna*(2p.) 

• rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w jężyk angielskim (1-6p.) 

Total:54p. 

*Kryterium rozpatrywane indywidualnie. W każdym z wyjazdów uczniowskich udział weźmie 

przynajmniej jedna osoba spełniająca kryterium *. 

O ostatecznej liście uczestników każdego wyjazdu decydować będzie komisja kwalifikacyjna 

złożona z koordynatorów projektu,  przedstawiciela Dyrekcji Szkoły, nauczyciela pracującego w 

projekcie. 
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Uczeń zainteresowany wyjazdem jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem uczestnika projektu 

(zał.1), wypełnić ankietę (zał.2) oraz przygotować  list motywacyjny (zał.3), w którym powinny 

zostać ujęte:  

-dotychczasowe dokonania i postępy w nauce (z zakresu historii,geografii oraz nauki języków 

obcych),  

-propozycje działań projektowych, 

- uzasadnienie, dlaczego to właśnie on/ona powinien zostać wytypowany/a itp.  

 5. Informacja o wynikach rekrutacji na wyjazdy 

Z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający 

datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów 

zakwalifikowanych na wyjazd.  

Ww. lista zostanie udostępniona do wglądu u koordynatorów projektu oraz zamieszczona na stronie 

internetowej szkoły w zakładce projektu. 

W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym 

momencie trwania projektu.  

6. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 

W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów uczestnik pokrywa koszty związane ze 

zmianą rezerwacji biletu. 

Wydrukowane i podpisane dokumenty należy złożyć osobiście do 30 września 2022r. (I tura naboru) 

u koordynatora projektu- p. Marioli Cegłowskiej (nauczyciel języka angielskiego) – pokój 

nauczycielski (I piętro) lub p.Jolanty Frączkowskiej. 

Dopuszcza się przeprowadzenie tury uzupełniającej na miesiąc przed mobilnością w uzasadnionych 

przypadkach szczególnych. 
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Załącznik 1-REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU 

Regulamin uczestnictwa w zespole uczniów biorących udział w projekcie pt.” PROTECT OUR 

FUTURE,PLEASE’.  w ramach programu Erasmus+w ramach Akcji 2 w sektorze Edukacja 

szkolna w naborze do 23  marca 2022 r.  o numerze: 2022-1-PL01-KA210-SCH-000081271 

Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę (KA210-SCH)  

Zobowiązuję się: 

• uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych w celu realizacji projektu, 

• włączyć się w działania projektowe na platformie eTwinning , 

• podpisać stosowną dokumentację mobilności pomiędzy uczestnikiem i szkołą, 

• opracowywać i zbierać materiały oraz produkty projektu, przekazywać je koordynatorom, 

• dokumentować – zdjęcia, filmiki, wszelkie działania związane z projektem, 

• godnie wypełniać obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum międzynarodowym, 

• pokryć koszty rezygnacji/przebukowania  zakupionego biletu lotniczego w przypadku 

rezygnacji z wyjazdu. 

• gościć uczestnika projektu ze szkoły partnerskiej ( w tym zapewnić wyżywienie i opiekę). 
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych (imię i nazwisko, 

numer dowodu osobistego/paszportu, data urodzenia, adres email) na potrzeby realizacji projektu (podstawę 

prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust.2 pkt 2 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze 

zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji projektu. 

Data: ……………………………………………………………………………………………… 

Podpis uczestnika …………………………………..…...…………........................................…...  

podpis rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego  …………….............………………………….  

 

Zapoznałam/łem się z regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania 

Data: ……………………………………………………………………………………………… 

podpis uczestnika ………………………..…..…...………………………………………………...  

https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2022/07/08/eppchk/ka210-sch-60tys-wyniki-r1-2022-komunikat-na-strone.pdf
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podpis rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego  ……………..…………………...........……….  

 

 

 

 

 

Załącznik 2- ANKIETA 

Ankieta dla uczniów biorących udział w projekcie pt. „PROTECT OUR FUTURE,PLEASE”  w 

ramach programu Erasmus+w ramach Akcji 2 w sektorze Edukacja szkolna w naborze do 23  marca 

2022 r.  o numerze: 2022-1-PL01-KA210-SCH-000081271 Partnerstwa na rzecz współpracy, 

Partnerstwa na małą skalę (KA210-SCH)  

Imię, nazwisko …………………………………........................................…Klasa ................. 

• Śródroczna/roczna ocena z historii   (w przypadku klas pierwszych końcoworoczna z SP)       

1    2    3    4    5    6 

• Śródroczna/roczna ocena z geografii (w przypadku klas pierwszych końcoworoczna z SP)       

1    2    3    4    5    6 

• Śródroczna/roczna ocena z języka angielskiego     1    2    3    4    5    6 

• Śródroczna/roczna  ocena z zachowania …………………………………………….. 

• Mam problemy w kontaktach z rówieśnikami TAK NIE   (podkreśl właściwą odpowiedź) 

• Mam problemy w kontaktach z dorosłymi TAK NIE    (podkreśl właściwą odpowiedź) 

• Moje umiejętności porozumienia się z innymi oceniam na:   1    2    3    4    5    6        

• Czy byłeś/aś już na wycieczce zagranicznej ? TAK NIE   (podkreśl właściwą odpowiedź) 

• Jeżeli TAK to gdzie ………………………………………………………………………… 

• Czy to był wyjazd ze szkoły …………………………………………………………… 

• Jak oceniasz (w skali od 1 do 6) swoją wiedzę na temat krajów i miast partnerskich? ……. 

• Uważam, że można zaprzyjaźnić się z obcokrajowcem. TAK NIE(podkreśl właściwą 

odpowiedź) 

• Jestem ciekawy/ciekawa innych kultur, tradycji, zwyczajów TAK NIE(podkreśl właściwą 

odpowiedź) 

• Moją pasją są języki obce: TAK NIE(podkreśl właściwą odpowiedź) 
 

• Jaki jest Twój stosunek w skali od 1 do 6 do członkostwa Polski w Unii Europejskiej  

(1 – negatywny; ….. 6 bardzo pozytywny)?          1  2  3  4  5  6   

https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2022/07/08/eppchk/ka210-sch-60tys-wyniki-r1-2022-komunikat-na-strone.pdf
https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2022/07/08/eppchk/ka210-sch-60tys-wyniki-r1-2022-komunikat-na-strone.pdf
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• Czym według ciebie możemy się pochwalić jako 

naród? ………………………………………………………………………………………… 

• Będę gościł/a uczestnika projektu: TAK NIE(podkreśl właściwą odpowiedź) 
 

Chcę wziąć udział w działaniach projektowych w  PORTUGALII,TURCJI,WŁOCH   (podkreśl 

właściwą odpowiedź, można zaznaczyć trzy państwa, jeśli nie masz sprecyzowanych preferencji). 
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Załącznik 3- LIST MOTYWACYJNY 

List motywacyjny osoby, ubiegającej się o udział w projekcie wymiany uczniów pt. PROTECT 

OUR FUTURE,PLEASE.  w ramach programu Erasmus+w ramach Akcji 2 w sektorze Edukacja 

szkolna w naborze do 23  marca 2022 r.  o numerze: 2022-1-PL01-KA210-SCH-000081271 

Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę (KA210-SCH)  

 

I Dane uczestnika projektu: 

Imię: ……………………………………………………………………………………......… 

Drugie imię: …………………………………………………………………………….......... 

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………. 

Klasa: ………………………………………………………………………………………..... 

Wychowawca klasy: ………………………………………………………………………....... 

Data urodzenia: ………………………………………………………………………...……... 

Miejsce urodzenia: …………………………………………………………………....………. 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………….. 

 

II Dotychczasowe dokonania i postępy w nauce  języków obcych (udział w konkursach, imprezach 

szkolnych, zaangażowanie w szkole i poza nią) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

III Propozycje działań projektowych 

(jak wesprzesz działania projektowe, Twoje pomysły na organizację wspólnych zajęć i czasu 

wolnego w czasie pobytu gości w Polsce oraz podczas wyjazdów) 

https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2022/07/08/eppchk/ka210-sch-60tys-wyniki-r1-2022-komunikat-na-strone.pdf
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. 

 

IV Uzasadnienie, dlaczego to właśnie Ja powinnam/powinienem wziąć udział w projekcie 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data:                                                        Czytelny podpis kandydata: 

…….....…………                                 ……………………………………………………………… 


