
 
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Imigracja i integracja w szkole” 

realizowanego przez XV Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

                                                 

Postanowienia ogólne 

 

            1)  Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz ich  udziału  

                 w  przedsięwzięciu ” Imigracja i integracja w szkole”, realizowanego  w ramach 

                Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa 

                mobilność uczniów” finansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

          2)  W procesie rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans kobiet i mężczyzn 

                oraz niedyskryminacji. 

 

Rekrutacja do projektu 

 

          1)   Rekrutacja odbywa się w dwóch turach: 

               a/ pierwsza tura skierowana jest do uczniów klas  drugich i trzecich; 

                  termin- wrzesień 2020; liczba miejsc -12 (już się odbyła) 

               b/ druga tura skierowana jest do uczniów klas pierwszych i drugich; 

                  termin- luty 2021;  liczba miejsc- 12 (8 miejsc do Niemiec, 4 do Portugalii) 

           2) Rekrutację uczestników zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu    

               przeprowadzi Komisja Rekrutacyjną w składzie: 

        Iwona Bury – Przewodnicząca Komisji  

        Jolanta Różycka – członek komisji 

        Aneta Mejerowicz- członek komisji  

 

 



 
 

 

          3)  W ramach przedsięwzięcia „Imigracja i integracja w szkole” zaplanowane są 

      wyjazdy dwóch grup uczniów do następujących krajów: 

      a/ grupa 1 – do Niemiec  ze względu na okoliczności związane z pandemią    

                  Covid-19 wyjazd do Niemiec został przeniesiony na wrzesień 2021 

      b/ grupa 2 – do Portugalii 

UWAGA!  Ze względu na okoliczności związane z pandemią Covid-19 wyjazd   

                  do Portugalii zaplanowany w terminie od 18.04. do 24.04.2021 

                  najprawdopodobniej zostanie  przesunięty na późniejszy termin. 

 

                 4)  Językiem roboczym w obu krajach będzie język angielski. 

    Uczniowie mogą wybrać tylko jeden wyjazd. Wybór kraju dokonany przez 

    ucznia w procesie rekrutacji jest wiążący. Nie ma możliwości zmiany grupy  

    po zakwalifikowaniu ucznia do wybranego przez  niego w trakcie rekrutacji  

    przedsięwzięcia. Dopuszcza się przesunięcie ucznia do  innej grupy niż  

    wybrana  przez niego ze względów organizacyjnych.    

  

               5)  Uczestnik nie ponosi kosztów finansowych związanych z wyjazdem. 

        W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, 

        koszty wynikające z rezygnacji tj. zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, 

        odwołanie rezerwacji itp. ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia. 

               

              6)  W rekrutacji do projektu brane pod uwagę będą następujące kryteria: 

a/ ocena z zachowania – kandydat musi wykazać się oceną wzorową,  

bardzo  dobrą lub dobrą – przy rekrutacji uwzględniana będzie ocena 

                              uzyskana w  okresie poprzedzającym nabór: 

      ocena wzorowa – 6 pkt. 

      ocena bardzo dobra – 4 pkt. 

      ocena dobra - 2 pkt. 

 

 

 



 
 

b/ ocena z języka obcego (język niemiecki lub język angielski *) - 

    przy rekrutacji uwzględniana będzie ocena  uzyskana w  

    okresie poprzedzającym nabór: 

               celujący -6 pkt 

               bardzo dobry - 5 pkt 

               dobry- 3 pkt 

               dostateczny - 1 pkt 

* w przypadku wyjazdu do Niemiec uczeń  decyduje,  z którego języka  ocena ma 

   być  uwzględniona w procesie rekrutacji  

 

           c/ udokumentowane działania na rzecz szkoły/środowiska - maks 5 pkt 

 

    7) Projekt promuje równy dostęp poprzez ułatwienie udziału uczniom, którzy  

          ze względu na niepełnosprawność lub przeszkody natury ekonomicznej mają  

          utrudniony dostęp do tego typu inicjatyw.  

 

              8) Zgodnie z założeniem projektu,  Komisji Rekrutacyjnej   przysługuje prawo  

   rezerwacji 5 miejsc dla uczniów z mniejszymi szansami. W tym przypadku, 

   rekrutacja  odbywać się będzie w oparciu o opinię pedagoga i/lub psychologa   

  szkolnego oraz wychowawcy, do których zwróci się Komisja Rekrutacyjna. 

                  Uczniom przyznanych  zostanie 5 punktów preferencyjnych. 

 

  9) Zakwalifikowani zostaną kandydaci z najwyższą liczbą punktów. W przypadku 

                 uczniów z taką samą punktacją, decydująca o zakwalifikowaniu będzie wysoka 

                 ocena z języka angielskiego/niemieckiego  lub rozmowa kwalifikacyjna 

                 przeprowadzona w języku angielskim/niemieckim. Do projektu zostaną  

                 zakwalifikowane osoby z wyższą oceną z języka lub z wyższą  

                 liczbą punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

 

 

 



 
 

 10)  Zakwalifikowani uczniowie będą zobowiązani do: 

a) uczestniczenia w pozalekcyjnych oraz - w razie konieczności-  sobotnich  

zajęciach przygotowawczych – min. 20 godzin zegarowych - brak udziału 

w tego typu zajęciach będzie skutkował  wykreśleniem z listy uczestników, 

b) przygotowania materiałów np. prezentacji na temat szkoły, miasta, kraju,  

które przedstawią w trakcie wyjazdu w szkole goszczącej, 

             c)  aktywnego udziału w zajęciach odbywających się podczas pobytu w kraju 

                              goszczącym, 

      d)   przygotowania i prezentacji materiałów  (np. fotoreportaż, materiały 

filmowe, broszurka) ukazujących działania podejmowane przez 

uczestników projektu  w trakcie ich pobytu w szkole goszczącej, 

             e)  udziału w akcji promującej projekt, 

            f)  wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. 

 

 

Procedura odwoławcza 

 

Uczniowie ubiegający się o udział w projekcie mogą złożyć odwołanie od decyzji 

Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania nie może być kwestionowanie oceny 

punktowej wystawionej w procesie rekrutacji, a jedynie pojawienie się nowych 

okoliczności mogących mieć wpływ na ostateczny wynik. Odwołanie należy złożyć w 

formie pisemnej do Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników 

rekrutacji. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej podjęta w odpowiedzi na złożone odwołanie 

jest ostateczna. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Postanowienia końcowe 

 

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w przypadku 

zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. 

2. W przypadkach spornych, decyzje podejmuje komisja złożona z przedstawiciela  

dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela zaangażowanego  

w projekt. 

3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu, dyrekcji szkoły oraz 

na szkolnej stronie internetowej. 

 

                      wersja uaktualniona: luty 2021 

 


