REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE „FOOTPRINTS ACROSS EUROPE”
§ 1.
Informacje o projekcie
1. Projekt „Footprints across Europe” („Ślad człowieka w Europie”) realizowany jest przez
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej, w ramach
programu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne Edukacja Szkolna, współfinansowanego przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Unii Europejskiej.
2. Czas trwania projektu – 1.09.2015 r. - 31.08.2017 r.
3. Numer umowy – 2015-1-FR01-KA219-015198_4
4. Beneficjent – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie – Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
5. Organ prowadzący – Powiat Kazimierski
6. Beneficjenci Ostateczni (BO) - uczniowie klas pierwszych i drugich, maksymalnie 8 osób.
§ 2.
Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacja prowadzona będzie w lutym 2017 r.
2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:


dyrektor szkoły – Włodzimierz Kruszyński



koordynator projektu – Edyta Kwiecień



nauczyciel informatyki – Andrzej Kocerba



nauczyciel geografii – Łukasz Łuszczyński

3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na szkolnej stronie internetowej oraz na tablicy
ogłoszeń.
4. Uczestnikiem projektu może być każda osoba, która jest uczniem pierwszej lub drugiej klasy LO
i z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie.

5. Proces rekrutacji obejmuje:


akceptację wniosku ucznia (formularz aplikacyjny – załącznik 1)



zgodę rodziców - załącznik 2

Dokumenty do pobrania ze strony internetowej szkoły należy składać u koordynatora projektu
p. Edyty Kwiecień.
5. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej
i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.
6. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej w przypadku gdy uczeń
zrezygnuje z udziału w projekcie lub zostanie skreślony z listy Uczestników.
7. Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:


jest uczniem klasy pierwszej lub drugiej liceum;



posiada pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji na temat zachowania
i zaangażowania w życie szkoły;



bierze udział w konkursie „Polska częścią Unii Europejskiej” lub „Ekoturystyka”



uzyskuje wysokie oceny z języka angielskiego;



posługuje się językiem angielskim na poziomie B2;



przyjmował w domu gościa zza granicy podczas wizyty reprezentacji szkół partnerskich
w marcu 2016 r.

Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 25 pkt. Osiem osób o najwyższej liczbie punktów
przejdzie pomyślnie rekrutację. Pozostali uczniowie zostaną wpisanie na listę rezerwową.
Dla każdego z w/w kryteriów przysługuje poniższa punktacja:

Kryteria
Opinia wychowawcyocena zachowania za I
semestr

Punkty

wzorowe 5 pkt
bardzo dobre 4 pkt
dobre 2 pkt
Udział w konkursie

Ocena za I semestr:
j. angielski

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny

Max. 5 pkt

Max. 10 pkt
5 pkt
4 pkt
3 pkt
2 pkt

Max. 5 pkt

Przyjmował gościa zza granicy

Max. 5 pkt.
RAZEM

Max. 25 pkt

§ 3.
Prawa i obowiązki Uczestnika projektu

Uczestnik ma prawo:
1. Nieodpłatnie uczestniczyć w projekcie i wyjeździe projektowym do Finlandii.
Obowiązki Uczestnika:
1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Aktywne zaangażowanie w prace projektowe.
3. Uczestniczenie w działaniach upowszechniających rezultaty projektu.
4. Branie udziału w testach i ankietach ewaluacyjnych.
§ 4.
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest w uzasadnionych przypadkach, które mogą
wynikać z przyczyn natury zdrowotnej i nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie
rozpoczęcia udziału w Projekcie.
2. Beneficjent Projektu (Liceum Ogólnokształcące im. M. Curie – Skłodowskiej w Kazimierzy
Wielkiej) zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy Uczestników Projektu w przypadku:


rażącego naruszenia Statutu Szkoły lub niniejszego Regulaminu, na uzasadniony wniosek
koordynatora projektu lub innego nauczyciela;



w przypadku uchylania się od uczestnictwa w pracach projektowych;



skreślenia uczestnika z listy uczniów szkoły.

3. Decyzję o skreśleniu osoby z listy osób zakwalifikowanych do Projektu przedstawia się
uczestnikowi Projektu pisemnie wraz z podaniem powodu.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego
miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

§ 5.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Beneficjenta –
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie – Skłodowskiej.

