REGULAMIN OKREŚLAJĄCY KRYTERIA WYBORU I ZASADY REKRUTACJI
DO PROJEKTU ERASMUS + REALIZOWANEGO PRZEZ LICEUM PLASTYCZNE
IM. JANA MATEJKI W NOWYM WIŚNICZU.
„Animacja i TIK jako nowa jakość wspomagania edukacji o dziedzictwie kulturowym
Polski i Finlandii”
§1
Projekt realizowany jest od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.Rekrutacja do
uczestnictwa w projekcie prowadzona jest w formie Konkursu.
§2
Rekrutacji uczestników dokonuje Komisja Selekcyjna wyznaczona zarządzeniem
dyrektora.W skład Komisji wchodzą: dyrektor, koordynator projektu, 2 nauczycieli
zaangażowanych w projekt i rodzic.
§3
Do Konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie klasy drugiej i trzeciej, którzy są
zainteresowani tematyką projektu, nie sprawiają żadnych problemów wychowawczych,
opanowali umiejętność posługiwania się j. angielskim w stopniu komunikatywnym, chcą
pogłębić wiedzę w tej dziedzinie, deklarują pracę w zespole na każdym etapie realizacji
projektu do 31 sierpnia 2019 r. isą gotowi wziąć na siebie obowiązek reprezentowania szkoły
w środowisku międzynarodowym.
§4
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w sekretariacie szkoły.Uczeń zgłaszający swoją
kandydaturę powinien złożyćwypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami w
sekretariacie, w terminie do 10 listopada 2017 r.
§5
Podstawą kwalifikacji jest suma punktów otrzymanych za: ocenę z zachowania; średnią ocen;
ocenę z języka angielskiego,uzasadnienie udziału w projekcie, osiągnięcia szkolne i
pozaszkolne, rozmowę kwalifikacyjną.
§6
Suma zdobytych punktów zadecyduje o miejscu kandydata na liście. Spośród wszystkich
kandydatów Komisja Selekcyjna wybierze 8 osób z największą ilością punktów. Sporządzone
zostaną dwie listy – główna i rezerwowa. W przypadku zdarzeń losowych lub
niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem ucznia umieszczonego na liście
głównej, zostanie on wykluczony spośród osób biorących udział w projekcie, a prawo do
uczestnictwa w projekcie uzyska osoba z listy rezerwowej, z zachowaniem ustalonej na niej
kolejności. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, o kolejności kandydatów na
listach decyduje ocena ze specjalizacji.

§7
Szczegółowe zasady punktowania poszczególnych kryteriów- wykaz punktacji stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu.
§8
Dla każdego kandydata sporządza się Kartę oceny – wzór stanowi załącznik do niniejszego
Regulaminu – na której wpisuje się także decyzję o zakwalifikowaniu bądź nie
zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do projektu.
§9
Ostateczny termin ogłoszenia decyzji Komisji Selekcyjnej oraz listy uczestników projektu i
listy rezerwowej upływa najpóźniej dwa tygodnie po rozmowie kwalifikacyjnej.
§ 10
Wykaz terminów, lista uczestników wraz z listą rezerwową zamieszczona zostanie na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
§ 11
Uczeń, który nie został zakwalifikowany przez Komisję Selekcyjną do udziału wprojekcie ma
prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 2 tygodni do Dyrektora Szkoły.
§ 12
Zakwalifikowani kandydaci są zobowiązani dostarczyć zgodę rodziców na wyjazd za granicę,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w projekcie na terenie Finlandii,
ksero dowodu osobistego lub paszportu w terminie do 22 grudnia 2017 r.
§ 13
W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego kandydata z udziału w projekcie w momencie,
gdy zostaną już zakupione bilety lotnicze, pokryje on koszty zmiany nazwiska na bilecie
(osoby z listy rezerwowej, która ją zastąpi).
§ 14
Zakwalifikowani do projektu uczniowie zobowiązują się realizować wszystkie polecenia
opiekunów i koordynatora projektu w czasie jego trwania.W trakcie realizacji projektu, jak i
po jego zakończeniu uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w działaniach promujących
program Erasmus+.
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