ZASADY REKRUTACJI NA MOBILNOŚCI UCZNIOWISKIE
W RAMACH PROJEKTÓW EUROPEJSKICH
od września 2019 r.
1. Przy rekrutacji uczestników wyjazdów zagranicznych bierze się pod uwagę przede wszystkim
zaangażowanie w realizację zadań projektowych, aktywność w projekcie i inicjatywę własną
uczniów.
2. Za każdą zgłoszoną w procesie rekrutacji aktywność uczeń otrzymuje punkty.
3. Aktywności podzielone są na trzy kategorie:
a) Kategoria 1 (1 pkt): działania podejmowane w ramach lekcji, inicjowane przez
nauczyciela, np.: projektowanie logo, prace plastyczne na tematy związane z projektem
wykonywane na lekcjach lub kółku plastycznym, udział w lekcjach prowadzonych przez
gości, witanie gości zagranicznych, wypełnianie ankiet online, głosowanie w konkursach
Erasmusowych i inne.
b) Kategoria 2 (2 pkt): działania podejmowane samodzielnie, wykonywane w wolnym czasie
i we własnym zakresie lub wykonywane w szkole, ale których przygotowanie wymaga
sporego nakładu czasu, np.: przygotowanie dekoracji Erasmusowych do klas lub
na korytarz szkoły, występowanie w filmikach tematycznych związanych z realizowanymi
działami projektu, wykonanie kartek świątecznych, z pozdrowieniami, z podziękowaniami
itp. dla szkół partnerskich, przygotowanie plansz tematycznych, opracowanie prostych
materiałów projektowych (np. ankieta, karta informacyjna, plansza), obsługa imprez
Erasmusowych, udział w zajęciach językowych online opłaconych ze środków projektu,
udział w konkursach tematycznych wynikających z tematyki projektu, i inne.
c) Kategoria 3 (3 pkt): działania podejmowane samodzielnie, w domu, wymagające dużego
zaangażowania i sporych nakładów czasu, np.: nakręcenie i zmontowanie filmu, wykonanie
wieloslajdowej prezentacji, napisanie artykułu, wykonanie albumu zdjęć i inne.
4. Pozostałymi kryteriami branymi pod uwagę są również: ocena semestralna (lub roczna –
ta, która jest ostatnią oceną przed ogłoszeniem rekrutacji) z zachowania i języka angielskiego
(6 – 3 pkt; 5 – 2 pkt; 4 – 1 pkt, 3,2,1 – 0 pkt) oraz opinia wychowawcy na temat samodzielności
i funkcjonowania ucznia w grupie (0-3 pkt), a także punktualność, sumienność i obowiązkowość
ucznia prezentowana w trakcie procesu rekrutacji.
5. Informacje o kolejnych zadaniach do wykonania w ramach projektu umieszczane są regularnie
na tablicy ogłoszeniowej projektu Erasmus+ przy sali 11a i/lub ogłaszane przez nauczycieli.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela uczniom koordynator projektów europejskich
(p. A. Milerska).
6. Standardowo oferta mobilności skierowana jest dla uczniów klas 5-8, z tym, że kategorie
wiekowe mogą być ustalane indywidualnie w zależności od tematyki konkretnego wyjazdu
lub indywidualnych porozumień ze szkołami partnerskimi.
7. Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani do składu głównego, umieszczani są na liście
rezerwowej.
8. Komisja rekrutacyjna składa się z dyrektora szkoły, koordynatora projektów europejskich
oraz powołanego przez dyrektora nauczyciela.

