
 

 

Regulamin Rekrutacji obowiązujący przy wyborze uczestników projektu                      

„Podróżowanie poprzez klikanie – promocja walorów turystycznych regionów: łódzkiego  

i Pieria w social mediach” 

w ramach Ponadnarodowej mobilność uczniów 

 

 

1. Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in. 

nauka języka obcego, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji 

niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa 

europejskiego. Projekt zakłada promocję szkoły, miasta, regionu, kraju poza granicami 

Państwa, realizację elementów podstawy programowej w zagranicznej szkole partnerskiej  

w Grecji. 

 

2. Celami szczegółowymi projektu są: usystematyzowanie i podniesienie wiedzy z zakresu 

wiedzy o kulturze, edukacji regionalnej regionów: łódzkiego i Pieria, nabycie nowych 

umiejętności cyfrowych. 

 

3. Uczeń, który chce wziąć udział w projekcie powinien spełniać następujące warunki:  

 

a) znać język angielski w stopniu komunikatywnym; 

b) mieć możliwość dostępu do portali społecznościowych oraz chęć korzystania z nich; 

c) posiadać podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem oraz 

Internetem; 

d) być systematycznym, otwartym, kreatywnym odpowiedzialnym za powierzone  

zadania, punktualnym, wywiązywać się z powierzonych mu zadań; 

e) uczeń musi posiadać chęć rozwoju własnego, mieć świadomość celu jaki może 

mu przynieść udział w mobilności; 

f) powinien być zaszczepiony przeciw COVID 19. 

 

4. Proces rekrutacji będzie punktowy. Uczniowie z najwyższą liczbą punktów dostaną  

się do projektu. Łączna liczba punktów możliwych do zdobycia w całym procesie rekrutacji 

to 35. 

 

5. Rekrutacja 20 uczestników będzie odbywać się według następującego klucza:  

 

a) Test jednokrotnego wyboru składający się z 15 pytań.                                        

Zakres materiału: 15 pytań z wiedzy o kulturze, geografii i historii kraju 

przyjmującego, tematyki projektu.                                                                                            

Za tą część uczeń może uzyskać maksymalnie 15 punktów. 

 

b) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.                                                                     

Punktowane będą : swobodna komunikacja, umiejętność uzasadniania wypowiedzi, 

umiejętność podtrzymywania rozmowy. 



 

 

 

Za tą część uczeń może uzyskać maksymalnie 15 punktów. 

 

c) Ocena sytuacji życiowej ucznia (kryterium zmniejszonych szans). Pod uwagę będą 

brane: niepełna rodzina, niepełnosprawność, rodzina wielodzietna, trudna sytuacja 

ekonomiczna, inne sytuacje narażające na wykluczenie społeczne.                                               

Za tą część uczeń może uzyskać maksymalnie 5 punktów. 

 

6. Zostanie stworzona lista uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu, 

która będzie podana do wiadomości zainteresowanych uczniów i rodziców do 25.06.2021 

roku za pomocą dziennika Vulcan. 

 

7. Uczniowie niezakwalifikowani zostaną wpisani na listę rezerwową na wypadek sytuacji 

losowych. 

 

8. Od oceny Komisji, w ciągu siedmiu dni, będzie przysługiwało odwołanie rozpatrywane 

przez Dyrektora Szkoły. 

 

9. Na początku trwania projektu uczniowie zakwalifikowani do projektu zostaną poddani 

badaniu, którego celem będzie określenie poziomu ich kompetencji kluczowych. Badanie 

zostanie przeprowadzone w formie testu. 

 

10. Proces rekrutacji będzie odbywał się w dniach 17 - 18 czerwca 2021r.  

 


