Regulamin rekrutacji uczestników mobilności, rozumianej jako wyjazdy zagraniczne w projekcie:
From "MYTHOS" to "LOGOS". Educational approaches to European folk myths and legends.
Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do ludowych
europejskich mitów i legend.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczniów jako uczestników mobilności w projekcie pt.:
„Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do ludowych europejskich mitów i legend.” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 10 (SP10) w Rzeszowie
w okresie 1.09.2018r. – do 31.08.2020r. w ramach programu Erasmus+.
2. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją dotyczącą realizacji projektu poprzez
stronę internetową i radiowęzeł szkolny. Uczniowie zostaną poinformowani o terminie rekrutacji.
3. Uczestnikami mobilności w projekcie mogą być uczniowie SP10, którzy uczęszczają aktywnie na zajęcia projektowe oraz złożą formularz zgłoszeniowy i uzyskają najwyższą liczbę
punktów.
4. Rekrutacja do mobilności w projekcie ma charakter otwarty, transparentny, dostępny dla
wszystkich, zachowana zostanie zasada równych szans kobiet i mężczyzn.
5. W związku z realizacją wyżej wymienionego projektu Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w
Rzeszowie powołuje Zespół do spraw rekrutacji (zwany dalej Zespół) wyłaniający uczestników mobilności w projekcie.
W skład Zespołu wchodzą minimum:
 Wicedyrektor szkoły
 Nauczyciel języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie
 Nauczyciel pracujący w szkole.
§ 2 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do mobilności
1. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z harmonogramem projektu.
2. Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji uczestników mobilności:
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),
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b) zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w mobilności w ramach realizowanego
projektu (załącznik nr 2),
c) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna, że stan zdrowia dziecka umożliwia wyjazd
(załącznik nr 3)
d) wyrażenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych oraz
wizerunku i prac ucznia na potrzeby projektu (załącznik nr 4)
e) deklaracja/zobowiązanie rodziców do przyjęcia w ich miejscu zamieszkania ucznia ze
szkoły partnerskiej w czasie pobytu w Polsce (załącznik nr 5).
3. Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych w §2 pkt od 2a do 2e w terminie wyznaczonym przez szkołę i opublikowanym na stronie www.sp10.net.
4. Do udziału w wyjazdach mogą zgłaszać się uczniowie SP10 w wieku 13-15 lat.
5. Pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie szkoły z klas programowo najwyższych (tj. klasa ósma).
6. Zespół wybierze minimum 4 osoby na każdy wyjazd z największą ilością punktów zgodnie z
kryteriami przedstawionymi w § 3 oraz spełniającymi wymagania określone w § 2 niniejszego regulaminu.

7. W przypadku dużej liczby chętnych uczniów spełniających wszystkie niezbędne warunki,
pierwszeństwo będą mieli uczniowie, którzy jeszcze nie wyjeżdżali w ramach tego projektu.
8. Na listę rezerwową zostaną wpisane osoby zgodnie z uzyskaną liczbą punktów w kolejności malejącej.
9. Lista rezerwowa nie zostanie utworzona w przypadku braku odpowiedniej ilości kandydatów.
§ 3 Kryteria wyboru uczniów na wyjazdy projektowe.
1. Kryteria
lp

kryteria

punkty

1

Średnia ocen za rok szkolny poprzedzający mobilność (liczba zaokrąglona z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku).

wynik średniej jest liczbą punktów

2

Ocena z języka angielskiego na koniec roku szkolnego poprzedzającego
mobilność.

Celujący – 6p.
Bardzo dobry – 5p.
Dobry – 4p.
Dostateczny - 3p.
Dopuszczający – 0p.
Niedostateczny – 0p.
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3

Ocena z zachowania na koniec roku
szkolnego poprzedzającego mobilność.

Wzorowa – 6p.
Bardzo dobra – 5p.
Dobra – 4p.
Poprawna - 3p.
Nieodpowiednia – 0p.
Naganna – 0p.

4

Posiadane certyfikaty stwierdzające
wysoką znajomość języka angielskiego.

Poziom podstawowy – 1p.
Poziom średni – 2p.
Poziom średniozaawansowany – 3p.
Wysoki – 4p.

5

Tytuł finalisty/laureata konkursu
przedmiotowego z języka angielskiego w ciągu dwóch poprzednich lat.

Laureat – 10p.
Finalista – 8p.

6

Zaangażowanie w realizację projektu.

1 – 10p.

2. W sytuacji jednakowej liczby punktów kandydaci zostaną wybrani na podstawie najwyższego wyniku testu kompetencji z języka angielskiego.
3. Zespół zastrzega sobie możliwość weryfikacji załącznika nr 1 z części B.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Komisja sporządzi protokół z przeprowadzonej rekrutacji.
2. Kandydaci zostaną poinformowani o decyzji Zespołu.
3. Kandydat zobowiązany jest do akceptacji regulaminu wyjazdu umieszczonego na stronie
www.sp10.net.
4. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół rekrutacyjny są ostateczne.
5. W przypadku zbyt małej liczby osób chętnych do wyjazdu rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
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