
REGULAMIN REKRUTACJI 

 

uczestników mobilności ponadnarodowych (wyjazdów zagranicznych dwóch grup uczniów) 

w projekcie nr 2021-1-PMU-4927 pt. PORTUGALIA OCZAMI ZAWODOWCA. 

PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 

w Ostrołęce, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

§ 1 

Założenia Projektu 

 

1. Projekt pt. PORTUGALIA OCZAMI ZAWODOWCA. PONADNARODOWA 

MOBILNOŚĆ UCZNIÓW Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce, w ramach którego 

planowane są mobilności ponadnarodowe (wyjazdy zagraniczne dwóch grup uczniów) 

uczniów, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt PO WER: Ponadnarodowa 

mobilność uczniów.  

2. Realizatorem projektu jest Zespół Szkól Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów 

Zasławskich w Ostrołęce.  

3. W mobilnościach odbywających się w dniach 15 – 22 maja 2023 r. i 22 – 28 maja 2023 r. 

udział wezmą dwie grupy po 15 uczniów wraz z 6 opiekunami (3 opiekunów na grupę 

15 uczniów). 

4. Celem głównym odbywających się w ramach projektu mobilności będzie wzrost i rozwój 

kompetencji kluczowych 30 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów 

Zasławskich w Ostrołęce w zakresie wielojęzyczności, technologii i inżynierii oraz 

kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności przez 

uczniów, którzy z przyczyn społecznych, rodzinnych, ekonomicznych oraz geograficznych 

nie uzyskują rozwoju edukacyjnego, osobistego i społecznego odpowiadającego posiadanemu 

potencjałowi.  

5. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w mobilnościach 

ponadnarodowych uczniów pokrywane są ze środków finansowych przyznanych szkole 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i projektu „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

§ 2 

Rekrutacja Uczestników Projektu 

 

1. Procesem rekrutacji uczestników projektu zajmie się Komisja Rekrutacyjna powołana 

przez Dyrektora Szkoły, w skład której wchodzić będzie kierownik szkolenia praktycznego 

w szkole jako przewodniczący oraz trzech nauczycieli.  

2. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należeć będzie:  

 ogłoszenie naboru do projektu,  

 udzielanie informacji na temat rekrutacji i projektu,  

 weryfikacja złożonych zgłoszeń,  



 stworzenie listy zakwalifikowanych,  

 stworzenie listy rezerwowych 

oraz w razie konieczności przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, a także rozpatrywanie 

odwołań od wyników rekrutacji. W kwestiach spornych związanych z prowadzeniem naboru 

uczestników decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.  

3. W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie klas Technikum: II, III i IV (po SP) Zespołu 

Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.  

4. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 36 uczniów (w tym 6 rezerwowych) z najwyższą 

liczbą punktów uzyskanych podczas rekrutacji. 

5. Informacje o naborze do projektu, a także wszystkie niezbędne załączniki zostaną 

umieszczone na stronie internetowej Szkoły, w dzienniku elektronicznym, na szkolnym 

facebooku oraz będą dostępne w sekretariacie Szkoły.  

6. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie dostarczają następujące dokumenty 

rekrutacyjne do sekretariatu Szkoły:  

- „Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności”  

- „Oświadczenie Uczestnika Przedsięwzięcia”  

- ankieta uczestnika. Powyższe dokumenty należy pobrać ze strony szkoły: 

https://zsz2.ostroleka.edu.pl/, z zakładki "PO WER”.  

7. Rekrutacja do projektu będzie się odbywać z poszanowaniem zasady równości szans 

i niedyskryminacji.  

 

§ 3 

Szczegółowe kryteria rekrutacji oraz procedura odwoławcza 

 

1. Aplikować mogą uczniowie klas Technikum: II, III i IV (po SP) Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. Uczniowie niepełnoletni 

muszą posiadać zgodę opiekunów na udział w mobilności. 

Warunkiem zgłoszenia do udziału w projekcie jest minimum dobra ocena z języka 

angielskiego na koniec roku szkolnego 2021/2022 oraz minimum bardzo dobra ocena z 

zachowania na koniec roku szkolnego 2021/2022. 

2. Uczniowie, którzy uczestniczyli już w projekcie PO WER – Ponadnarodowa mobilność 

uczniów (w szkole podstawowej), nie mogą ponownie aplikować.  

3. Punkty rekrutacyjne będą przyznawane na podstawie weryfikacji merytorycznej części 

„Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” i informacji przedstawionych przez uczniów 

w ankiecie. 

4. W postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać maksymalnie 95 punktów:  

- ocena z języka angielskiego na koniec roku szkolnego 2021/2022 - max. 20 pkt. 

 - ocena z zachowania i frekwencja ucznia na zajęciach szkolnych na koniec roku szkolnego 

2021/2022  - max. 15 pkt.  

- kryterium zmniejszonych szans (zła sytuacja ekonomiczna, niepełna rodzina, rodzina 

wielodzietna, kwestie zdrowotne, etc.) – max. 10 pkt.  

- opinia wychowawcy uwzględniająca zaangażowanie w życie szkoły, aktywność społeczna, 

udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach - max. 15 pkt. 



- indywidualna rozmowa kandydata z komisją rekrutacyjną oceniająca predyspozycje i chęć 

ucznia do wyjazdu – max. 35 pkt. 

5. Po przeanalizowaniu zgłoszeń i przeprowadzeniu rozmów rekrutacyjnych Komisja 

Rekrutacyjna tworzy listę 30 kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz 

listę rezerwową zawierającą nazwiska uczniów, którzy uzyskali 31.-35. miejsce w rankingu. 

Obie listy zostaną opublikowane na stronie szkoły i udostępnione w sekretariacie Szkoły. 

Uczniowie, którzy nie znajdą się na liście, mogą uzyskać informację zwrotną o uzyskanej 

punktacji od członków komisji rekrutacyjnej lub w sekretariacie szkoły.  

6. W przypadku niezakwalifikowania się uczestnika do Projektu, przysługuje mu prawo do 

wniesienia odwołania od decyzji Komisji do Dyrektora Szkoły.  

Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej w terminie nie przekraczającym trzech 

dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.  

Po przeprowadzeniu ewentualnej procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna opublikuje 

ostateczną listę uczestników projektu na stronie szkoły oraz udostępni ją w Sekretariacie 

Szkoły.  

Decyzja Komisji w tej kwestii jest ostateczna.  

7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie uczestnik pełnoletni lub - 

w przypadku uczestnika niepełnoletniego - rodzice / prawni opiekunowie niezwłocznie 

informują o tym fakcie Komisję Rekrutacyjną w formie pisemnej.  

Wówczas tego uczestnika zastępuje kolejna osoba z listy rezerwowej.  

8. W wyjątkowych przypadkach Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do 

zakwalifikowania ucznia do udziału w mobilności na drodze arbitralnej decyzji.  

 

§ 4 

Obowiązki Uczestnika Projektu 

 

1. Uczeń zakwalifikowany do Projektu będzie zobowiązany uczestniczyć w zajęciach 

przygotowawczych: kulturowych, językowych, BHP, które w wymiarze minimum 20 godzin 

zegarowych będą zorganizowane na terenie Szkoły, do której uczęszcza.  

2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach Uczestnik może zostać 

usunięty z Projektu, a jego miejsce zajmuje wtedy pierwsza osoba z listy rezerwowej.  

3. Uczeń zakwalifikowany do Projektu musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport 

oraz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ.  

4. Podczas uczestniczenia w mobilności uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego 

stosowania się do poleceń opiekunów, godnego reprezentowania Szkoły oraz aktywnego 

udziału w zajęciach merytorycznych w szkole partnerskiej zgodnie z ustalonym 

harmonogramem i przydzielonymi zadaniami.  

5. W trakcie projektu i po jego zakończeniu uczestnik jest zobowiązany, pod kierunkiem 

nauczycieli koordynujących, do wykonania zadań mających na celu upowszechnianie 

informacji o projekcie poprzez przygotowanie materiałów audiowizualnych w formie nagrań, 

sprawozdań, relacji, wywiadów, prezentacji etc., co przyczyni się do propagowania projektu 

wśród społeczności szkolnej i lokalnej.  

 

 



§ 5 

Terminarz rekrutacji 

 

1. Całościowy Proces rekrutacji trwa od 21.03.2023 r. do 31.03.2023 r.  

2. Uczniowie składają dokumenty w sekretariacie Szkoły do 24.03.2023 r., do godz. 15.00.  

3. Rozpatrzenie i analiza złożonych zgłoszeń odbędzie się w dniu 27.03.2023 r.  

4. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 28.03.2023 r. (wg porządku podanego do 

wiadomości wszystkim, którzy złożyli karty zgłoszenia). 

4. Publikacja listy zakwalifikowanych kandydatów nastąpi 28.03.2023 r. 

5. Termin składania odwołań upływa 31.03.2023 do godz. 16.00. 


