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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

Zagraniczna mobilność edukacyjna oknem na świat dla uczniów SOSW nr 2 w Przemyślu 

nr 2020-1-PL01-KA102-078519 

 

1. Beneficjentem projektu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. dra 

Janusza Korczaka w Przemyślu, mieszczący się przy ulicy Czarnieckiego 27, 37-700 

Przemyśl. 

2. Biuro projektu znajduje się w sekretariacie szkoły. 

3. Partnerem projektu jest grecka organizacja Kika Mobility Training Center Ltd 

Marathonos Ave 243L, 145 65 Agios Stefanos, Grecja. 

4. Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie II i III klasy Ośrodka kształcący się 

zawodzie technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kucharz 

w roku szkolnym 2020/2021. 

5. Cały proces rekrutacji zostanie powołany przez Komisję Rekrutacyjną, która została 

powołana do realizacji tego celu na mocy Zarządzenia Dyrektora. 

6. Cały proces odbędzie się zgodnie z zasadą równości szans. W przypadku żadnej osoby 

pod uwagę nie będą brane takie kryteria jak kolor skóry, poglądy, wiara czy pochodzenie. 

7. Uczeń, który chce zgłosić chęć udziału w projekcie zobowiązany jest do złożenia 

poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz pisemnej zgody rodziców w 

sekretariacie szkoły.  

8. Uczniowie zostaną wybrani do udziału w projekcie na podstawie poniższych kryteriów: 

a. Średnia ocen – pomnożona x 2 

b. Test z języka angielskiego (60%-74% - 2 pkt., 75%-89% - 4 pkt., 90%-100% - 6 

pkt). 

c. Test z wiedzy o państwie przyjmującym (60%-74% - 2 pkt., 75%-89% - 4 pkt., 

90%-100% - 6 pkt). 

d. Aktywny udział w życiu szkoły – maksymalnie 3 pkt na podstawie opinii 

wychowawcy. 
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9. Na podstawie punktacji opracowana zostanie lista rankingowa, zawierająca listę główną 

oraz listę rezerwową. Maksymalnie można zdobyć 27 punktów. 

10. W przypadku równej ilości punktów decydująca będzie opinia wychowawcy klasy i 

Dyrektora Ośrodka.  

11. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie, na jego miejsce wchodzi 

pierwsza osoba z listy rezerwowej dla konkretnego zawodu. 

12. W przypadku braku osób na liście rezerwowej dopuszcza się zorganizowanie rekrutacji 

uzupełniającej do projektu w uproszczonej i przyśpieszonej procedurze. 

13. Od ogłoszonych wyników uczniowie mają możliwość odwołania w przeciągu 7 dni 

kalendarzowych. Odpowiednie pismo wraz z uzasadnieniem należy złożyć Dyrektorowi 

Ośrodka w przewidzianym terminie. 

14. Harmonogram rekrutacji: 

a. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych – od 4 do 11 marca 2021 roku 

b. Ogłoszenie wyników – 11 marca 2021 roku 

c. Procedura odwoławcza – 11-18 marca 2021 roku 

d. Ostateczne zatwierdzenie wyników – 18 marca 2021 roku 

15. Wszelkie kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Ośrodka. 

16. Regulamin obowiązuje od 1 października 2020 roku do 30 września 2021 roku.  

 


