
 

REGULAMIN REKRUTACJI 
UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 
PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW 

Tytuł: „Jesteśmy tak odlegli, a tak podobni” 
Czas realizacji: 01.06.2022-30.11.2022 (6 miesięcy) 

  

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa 
w mobilności uczniów projektu „Jesteśmy tak odlegli, a tak podobni” finansowanego ze środków 
programu PO WER PMU.  

Projekt został przygotowany w celu umożliwienia uczniom X Liceum Ogólnokształcącego 
im. prof. Stefana Banacha w Toruniu doskonalenia kompetencji kluczowych poprzez udział 
w zajęciach edukacyjnych, formalnych i pozaformalnych z rówieśnikami z Cypru.  

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego  
im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, którzy: 

 mają motywację do udziału w projekcie i zobowiązują się do wypełnienia wszystkich działań 
projektowych; 

 w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczają do drugiej lub trzeciej klasy (po szkole 
podstawowej); 

 dotychczas nie brali udziału w projektach realizowanych w ramach PO WER PMU; 
 są zaangażowani w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę 

szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz szkoły i 
środowiska lokalnego; 

 deklarują aktywne włączanie się w upowszechnianie efektów mobilności. 

 

§ 3 

Szczegółowa procedura rekrutacji 
Harmonogram rekrutacji 

1. 1-10.06.2022 r. – Złożenie karty zgłoszenia udziału w projekcie (wzór znajduje się na stronie 
internetowej X Liceum).  



 

W części C karty zgłoszeniowej uczeń może opisać swoją aktywność na forum szkoły i na 
rzecz społeczności lokalnej. Każdy kandydat będzie mógł uzyskać za tę część od 0 do 10 
punktów. 
Uzupełnioną kartę zgłoszenia uczestnika należy złożyć do 10 czerwca u p. Moniki Zalewskiej 
(sala a12) lub u p. Aleksandry Idzikowskiej (sala a11). 

2. 13.06.2022 r. – Test z j. angielskiego. Uzyskanie pozytywnego wyniku testu znajomości języka 
angielskiego jest warunkiem koniecznym do udziału w projekcie (czyli zdobycie co najmniej 
60% punktów z testu). Test zostanie przygotowany i sprawdzony przez nauczyciela 
j. angielskiego. 

3. do 15.06.2022 r. – złożenie eseju „Dlaczego chcę wziąć udział w projekcie?”.  
Esej należy złożyć do 15 czerwca u p. Moniki Zalewskiej (sala a12) lub u p. Aleksandry 
Idzikowskiej (sala a11). Pracę należy podpisać jedynie numerem kandydata (który uczeń 
otrzyma podczas składania karty zgłoszeniowej). Osoby, które podpiszą esej imieniem i 
nazwiskiem (lub w inny sposób pozwalający na identyfikację kandydata), zostaną wykluczone 
z procesu rekrutacji. 
Zakodowane prace zostaną ocenione niezależnie przez Dyrektora Szkoły oraz dwóch 
nauczycieli uczestniczących w projekcie (3 noty punktowe w skali 0-10 pkt. każda). 
Wymagania dotyczące eseju: 

 tekst napisany w języku polskim; 
 maksymalna długość eseju: 1 strona A4,  
 wydruk komputerowy,  
 marginesy: normalne,  
 czcionka: Times New Roman,  
 wielkość czcionki: 11 pt, 
 interlinia: 1,15. 

4. 20-23.06.2022 r. – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną ocen z zachowania (co najmniej 
ocena bardzo dobra), j. angielskiego, historii oraz geografii (ocena co najmniej dobra na 
poziomie podstawowym lub co najmniej dostateczna na poziomie rozszerzonym lub 
dwujęzycznym) na koniec roku szkolnego 2021/2022. Spełnienie tych wymagań jest 
warunkiem koniecznym do pozytywnej oceny formalnej wniosku. 

5. do 27.06.2022 r. – Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie 
(15 osób) oraz listy rezerwowej (5 osób). 

6. 29.06.2022 r. – Pierwsze spotkanie organizacyjne.  
7. 22.08 – 3.09.2022 r. – Udział w obowiązkowych zajęciach przygotowawczych (20 godzin 

zegarowych). 

W przypadku, kiedy kilka osób uzyska taką samą liczbę punktów, decyduje kolejność złożenia 
zgłoszenia. 

Do 28.06.2022 r. każdy niezakwalifikowany kandydat ma prawo odwołać się od decyzji komisji 
rekrutacyjnej. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania do 29.06.2022 r., 
w przypadku decyzji pozytywnej, zmiany wyników rekrutacji. 



 

§ 4 

Warunki uczestnictwa w mobilności 

Uczestnikiem mobilności zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w niej 
przez komisję rekrutacyjną. 

Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje Zasady uczestnictwa ucznia w mobilności 
ponadnarodowej. Odmowa ich podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia 
wsparcia w ramach projektu. 

W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w mobilności dopuszcza się możliwość rekrutacji 
z listy rezerwowej poza ustalonymi wyżej terminami rekrutacji, z zachowaniem terminów realizacji 
pozostałych działań. 

 

§ 5 

Organizacja mobilności 

Wizyta zagraniczna będzie trwała 8 dni, w tym 5 dni zajęć edukacyjnych. 

W ramach budżetu projektu uczestnicy mają zapewnione środki finansowe na odbycie 
mobilności (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie). 

Planuje się przeprowadzenie mobilności od września 2022 roku do października 2022 roku. 
Daty realizacji wizyt zagranicznych uzależnione są od dostępności biletów lotniczych oraz organizacji 
roku szkolnego zarówno w instytucji wysyłającej, jak i przyjmującej. Daty te mogą też ulec zmianie ze 
względu na działanie siły wyższej, jednak wszystkie mobilności muszą odbyć się do końca trwania 
projektu. 


