Zasady rekrutacji uczniów do mobilności zagranicznej odbywających się w
ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch!” nr przedsięwzięcia
2019-PMU-2284.
I)

Postanowienia Ogólne
1.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji uczestników mobilności zagranicznej odbywających się w
ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch!” nr przedsięwzięcia 2019-PMU-2284.

2.

W celu przeprowadzenia rekrutacji powołana zostanie komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator
projektu, pedagog szkolny oraz nauczyciel języka obcego.

3.

W rekrutacji mogą wziąć uczniowie z klas II i III uczący się w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Nowej Wsi.

4.

II)

Limit uczestników, którzy mogą wziąć udział w projekcie został ustalony na 25 osób.

Kryteria rekrutacji uczestników
1.

Ocena z zachowania – warunkiem udziału w rekrutacji jest co najmniej ocena poprawna z zachowania.
Dla innych ocen ustalono następujące kryterium punktowe:
Wzorowy – 12 pkt.
Bardzo dobra – 8 pkt.
Dobra – 4 pkt.
Poprawna 0 pkt.

2.

Średnia ocen z semestru poprzedzającego mobilność – warunkiem przystąpienia jest uzyskanie
zaliczenia ze wszystkich zajęć z ostatniego semestru w przewidzianym terminie. Dla poszczególnych
średnich ustalono następującą punktacje:
Powyżej 5 – 20 pkt.
Powyżej 4 – 15 pkt.
Powyżej 3 – 10 pkt.
Powyżej 2 – 5 pkt.

3.

Średnia ocena z języka angielskiego. Ocena z języka angielskiego zostanie wystawiona na podstawie
testu językowego. Dla poszczególnych średnich ustalono następującą punktacje:
6 - 30 punktów
5– 25 punktów
4 – 20 punktów
3 – 15 punktów

4.

Dodatkowo na wniosek pedagoga osoby w szczególnych sytuacjach powodujących mniejsze szanse,
mogą˛ otrzymać dodatkowe 5 punktów w związku z defaworyzacją ekonomiczną, społeczną lub
zdrowotną.

5.

Maksymalnie jeden uczeń może zdobyć 67 pkt.

III) Uwagi końcowe
1.

Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

2.

Kwestie sporne rozstrzyga dyrektor szkoły.

3.

Decyzja podjęta przez dyrektora Szkoły jest ostateczna.

4.

We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje komisja
rekrutacyjna, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

5.

Od decyzji komisji rekrutacyjnej będzie przysługiwać uczniowi prawo pisemnego odwołania się w
terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji do dyrektora szkoły.

6.

Dane osobowe kandydatów będą gromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz
dokumentacji projektowej. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Nowej Wsi, ul. Nowa Wieś 70A, 05-660 Nowa Wieś.

