
REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 
„Woda – nasze wspólne dziedzictwo”

Do rekrutacji może przystąpić uczeń, który:

1. Jest uczniem Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej.

2 Jest obecnie, w czerwcu 2022,  uczniem klasy 5,6, lub 7.

3. Nie brał udziału w ponadnarodowej mobilności uczniów na Malcie w 2021 roku.

3.Posiada zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wyjazd edukacyjny do Portugalii.

Podczas procesu rekrutacji uczniowie będą wybrani na podstawie oceny ich motywacji do udziału 

w projekcie w oparciu o poniższe kryteria:

1. Zaprezentowanie się osobiste przed Komisją Rekrutacyjną, obejmujące: motywację do udziału w 

projekcie i zaangażowanie ucznia w życie szkoły(max 10pkt).

2. Odpowiedź na jedno pytanie w języku angielskim wylosowane z puli 20, pytania będą 

udostępnione   na tablicy ogłoszeń poświęconej projektowi  od 14 czerwca 2022 r.(max 10pkt).

3. Średnia ocen z ostatniego semestru poprzedzającego  rekrutację (max 5 pkt)

4.Ocena od wychowawcy (max 5 pkt)

5. Dodatkowo promowane będą osoby ze stwierdzonymi mniejszymi szansami edukacyjnymi (+5pkt) 

oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (+5)

Suma punktów do zdobycia to maksymalnie 40. Po zakończeniu przyjmowania wniosków każdy 

kandydat do uczestnictwa w projekcie, zaprezentuje swoją motywację i odpowie po angielsku,na 

jedno pytanie przed Komisją Rekrutacyjną.  Na podstawie prezentacji oraz zgromadzonej 

dokumentacji, Komisja sporządzi listę rankingową. Powstanie główna lista zakwalifikowanych do 

projektu oraz lista rezerwowa.

Termin składania kart zgłoszeń  upływa z dniem 21 czerwca  2022 roku  o godzinie 15.00. 

Prezentacje przed Komisją w dniu 23 czerwca 2022 roku, od godziny 9.00.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 30 czerwca 2022 roku.

Odwołania można składać do 5 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji tj. maksymalnie do 

7 lipca  2022 roku.

Karty zgłoszenia ucznia, dostępne są w sekretariacie szkoły. Starannie wypełnione należy składać 

w sekretariacie do godziny 15.00 w dniu  21 czerwca 2022 roku. 
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