
 

Projekt „Europe Through Our Eyes” programu „Uczenie się przez całe życie” 

Comenius – Partnerskie Projekty Szkół 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 

Zygmunta Augusta w Białymstoku  do udziału w partnerskim projekcie szkół „Europe Through Our 

Eyes” Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius. 

  

 §1 Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w 

Białymstoku w okresie sierpieo 2013 – czerwiec 2015. 

2. Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach 

Programu „Uczenie się przez całe życie.” 

3. Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży i nauczycieli wiedzy o różnorodności 

kulturowej i językowej Europy oraz zrozumienie jej wartości; pomaganie młodym ludziom w 

nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju 

osobistego i aktywnego obywatelstwa europejskiego. 

4. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli z pięcioma szkołami partnerskimi. 

5. Językiem roboczym projektu jest język angielski. 

6. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

 

§2 Informowanie o prowadzonej rekrutacji 

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym 

uczniom z klas I i II  przewiduje się podjęcie następujących działao: 

a) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji na stronie 

internetowej Liceum w zakładce Comenius - Partnerskie Projekty Szkół, Projekt „Europe Through Our 

Eyes”, 

b) przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz jej regulaminu poprzez stronę 

internetową szkoły  oraz na tablicy ogłoszeo. 

 



 

 

§3 Założona liczba uczestników 

Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w działaniach lokalnych zostanie zakwalifikowanych 100 osób 

chętnych do podjęcia współpracy z uczniami innych szkół europejskich (kraje: Niemcy, Portugalia, 

Hiszpania, Włochy, Bułgaria) oraz 10 przedstawicieli kadry, z czego min. 24 osoby  wezmą udział w 

mobilnościach. W przypadku, gdy w budżecie projektu pojawią się oszczędności, możliwe będzie 

zwiększenie ilości uczestników. 

Ze względu na organizację cyklu kształcenia na poziomie licealnym w projekcie mogą wziąd udział 

wyłącznie uczniowie klas I i II. 

 

§4 Sposób rekrutacji uczestników 

1. Przedstawicieli kadry zaangażowanych w projekt wyznaczy dyrektor Liceum. 

2. Rekrutacja uczniów do udziału w projekcie w roku szkolnym 2013/2014 odbędzie się w 

październiku  2013r. Chęd uczestniczenia w projekcie może zgłosid każdy  uczeo klasy I i II 

naszej szkoły.  

3. W związku z realizowanymi mobilnościami, w pierwszym terminie do udziału w projekcie 

wybranych zostanie 4 uczniów /wyjazd do Portugalii/. W drugim terminie do udziału w 

projekcie wybranych zostanie 4 uczniów  /wyjazd do Włoch/, a w trzecim – 4 uczniów na 

wyjazd do Bułgarii.  

4. Młodzież zainteresowana udziałem w projekcie przedłoży koordynatorowi projektu – p. mgr 

Ewie Prokopowicz wypełniony arkusz rekrutacyjny (wzór w zał. Nr 1). Wypełnienie arkusza 

jest krokiem niezbędnym do dalszego procesu rekrutacji. 

5. Uczniów biorących udział w wyjeździe wyłoni komisja rekrutacyjna złożona z dyrektora 

Liceum, koordynatora projektu oraz wyznaczonego przez Dyrektora Liceum nauczyciela 

anglistę. 

6. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie: 

- motywacja ucznia do udziału w projekcie 

- zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji 

- deklaracja goszczenia ucznia ze szkoły partnerskiej (przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej 
musi obejmowad zakwaterowanie na terenie miasta Białegostoku) 

- dobra znajomośd języka angielskiego. 



 

7. Kryterium wyboru 4 uczniów na wyjazd do Portugalii stanowi wygrana w konkursie na logo 

projektu oraz konkursu wiedzy na temat Portugalii. Ponadto, uczeo taki powinien odznaczad 

się wysoką kulturą osobistą i dobrą znajomością języka angielskiego. 

8. Kryterium wyboru uczniów na kolejne wyjazdy (Włochy, Bułgaria) stanowi dotychczasowa 

aktywnośd na polu działao projektowych oraz udział w kolejnych konkursach (ogłaszanych 

sukcesywnie na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeo projektu).  

9. Uczeo sprawiający problemy wychowawcze nie może wziąd udziału w wyjeździe. 

10. W przypadkach wątpliwych o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu ucznia na wyjazd 

zadecyduje dyrektor Liceum. 

11. Rodzice ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyraża pisemną zgodę na udziału 

dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi 

projektu (Zał. Nr 2). 

 

§4 Obowiązki uczestników projektu 

1. Uczestnik zobowiązuje się: 

- przestrzegad regulaminu uczestnictwa w projekcie; 

- uczestniczyd w zajęciach prowadzonych w ramach projektu; 

- terminowo wykonywad przydzielone w projekcie zadania; 

- pracowad nad doskonaleniem znajomości języka angielskiego; 

- zachowywad się kulturalnie, podporządkowywad się poleceniom nauczycieli i dbad o dobre 

imię szkoły. 

 

§5 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. Uczeo ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o 

rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.  

2. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego 

wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów 

wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji 

itp.). 

 

§6 Informacja o wynikach rekrutacji 



 

Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę 

posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów 

zakwalifikowanych na wyjazd. ww. lista zostanie wywieszona w siedzibie Liceum na tablicy ogłoszeo. 

 

§7 Postanowienia koocowe  

1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowieo niniejszego regulaminu w przypadku 

zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego. 

2. W przypadkach spornych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a 

dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły, 

koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt. 

3. Aktualna treśd regulaminu jest dostępna u koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej 

szkoły w zakładce „Współpraca miedzzynarodowa – Comenius Partnerskie projekty szkół Projekt 

„Europe Through Our Eyes”. 

 

Ewa Prokopowicz – koordynator projektu 

 

 

Załącznik nr 1 

ARKUSZ REKRUTACYJNY 

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................... 

Klasa: ........................................................................................................................................................ 

Deklaruję chęd uczestnictwa w projekcie „Europe Through Our Eyes” Programu „Uczenie się przez 

całe życie” – Comenius. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją projektu „Europe 

Through Our Eyes” realizowanego w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. 

 

………………………………………..  ……………………………………… …………………………………..……. 

Miejsce i data                                              Podpis ucznia   Podpis prawnego opiekuna 


