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FrotalEół z przeprowarlzonej rekrutacji łlo przedsięwzięcia realizowanegCI w ramach

;lrojektu Fcnarl narodorł-n mei bilność uczn iół-
T.vtut projelłtu,, §,I ięt|zy §lolvarnin'

llr 282 1 -1 - P§t ti-,{{j03

W dniri l marca 2023 r. fozpoczęto dztałania rekrutacyjne uczniórv do po\\\'Zszęgo

przedsię,n",zięcia.

W $ffiaqh podjęt},ń działań,.

1. ppracowancl regr_łlamin rekrutacji do przedsięrłzięcia" kryteriii oceny poszczególn5lch

etiipór,v rekrutac_v"ilt;,-ch i zaniie§Z0z$n0 gCI na stronę internętołvą Ośrłidka.

2. Porvołano konrisję rekrutacl,jną.

3. Przeprowa<lzł;nc *zęśc infbrmac,,,j ną.

il. Przeprorvaelzonrl test rękrlrtac:-jn,v clla kancii,-datórł' do rrdziału lv projekcie składający sie z

testti z_ięzyka angielskiego i testu rviedz,v o Połtugalii.

5. Sporządzono listę głólvną i rezerlł,orł,ą uczestnikólv.

Ad, l,

Regulamin rekrutacji do przedsielvzięcia oraz kryleria ocęny pclszczególnych etaPÓrv

rekrutac5.j nyc,lł ;ramięszczcllo w załączlri ku dtl nin i ei sze gc protck ołu.

Ad 2,

W dnitł 01.03,2023 r, _ Dyrektor Osrocika mgr Zbignierv Bełesteclil porvołal Komisje

Rckrritacyjną do pro_j clrtii,

W skład Komisji Rekrutacilinej r,veszli:

a) Wicedyrektor Ośrodka - mgr.[an Bembęnek

b) Pedagog Ośrodka -- mgr .Irilrtta Tvtnczysz3,n

ci Nauczycielę: mgf Dorclta Mazur i rłgr inz, Agnieszka Wiatrorvska

reaiizacja przectsięvłzięcia w ramach pra;ektu P0 Wt:_Fł ,,Fotlaclnaradawa mobrinoŚĆ uczntÓw" realizawanega \N yrogf amie

Cperaayjnym Wiedzakc}ukacla Razwój 2C14-2$2a współfinarlsovłaneg0 z Europejskiego Funduszu Spałecznega
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A,l 1

W części infurrnacyjnej rekrutacli zorganizo\lano:

at Spr:tkanlę ini'onnac_line dla ucznlólv lv dniu ] ntarca uczniorvie klas od Vi do łlkonCzenia

szkoł,v ptinadpodstalvorvej uezestnicz,vli rł spotkaniu tnfonnacv,jnvm zorga.nizorvanym PrZeZ

koord,vnatora projelitu, tlczniowie uz,vskali infbrirrar:,ie na tetnat celł"r projcklrr i pianalvan,vch

d,zialań. przedstalvio nei zasady rek rrrtacj i i uezestni c tlva.

b) Rodzieę rtczniów za.interęsor.van,vch r,rdzialerrr w przedsięr,vzięciLr zr,łsiaii pointbrmorvani

telęfonicznie przez koord_vtiatora projektu o celach, zasadach rękrutac-ii i planorvanych

działaniach rv rrunech przedsięwzięcia,

Al 1.ĄLl. -t.

W dniu 3 lnarca 2023 r. odtrl,ł się tęsi rekrutacl,jiry" T'est składał się z dlł'Ócl' częŚci. test

z.ięzyka angielskiegcl i tęst wieelzy o Portugalii,

Fo zakończeniu częścli testorvei uczniorł,ie uzysktrvali formuiarz zgłoszeniorv_r'" który miał b3lC

przeciłoztln1, rv_vehorvawcy iuh krrorci_vnatorcrrł,i projc-kttł titl elnia 6 nra,rea. Drl tęStłi Prz_vStąPiłti

[7 uczniólv.

Ad. 5

Do rlnirr ó marea 2Uż3 ti§znlowlę byli zc|rorviązani do przedtnzenia fŁlrmularza

zgłoszeniorłego. Nieclokonarrie teg* skirtkorvało rł_vktrriczeniem z pri}ce§tt rekrutacji. Finałrrlę

rłpłynęło l4 fbrnrr_rlarzy zgłoszeniorv__vclr. Po podsumor.vaniu wsz_vstkich zdob3'tych punktólv

lł.yłoniłrno l I uc,zniów z najlepseynri wynikami wśród tej grupy uczniów' utrł'orzono listę

główrrą. Poza t__vm utrvorzono iistę rezenvr:rł-ą uczniów składającą się z i ucznia. który

Lrz_vskai lq,nik nicklvalifikrrląc_v gs na listę głór.vną a najiłryzsz'r' rvŚrÓd \Ąlszy§tkiclt

rriezakr,valillkowanych ł.łczniorr,. W rlrłiu 15 niarca ogłrrszono listę g{órvną uczniórv oraz i.istę

ręzerw6wą. ljczniorvie i ich raclzice zcstall porviadonrieni teleftlnicznie" 1ista

zakr,valifikorvan_vch uczniólv ztłstała umieszczona w sekretariacię szkoły.

}.li* wpłyrięłv ocirvołania rv torinie piselnnej dotyczące ,"vynikórv rekrtrtae',ii do l)yręktora

$śro,Jka. rv erviązku z t_vm rekrutacja zclstała zakończona z dniern 20 nrarca 2073 r.


