
REGULAMIN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Do udziału w projekcie, w związku z przedłużeniem realizacji, zostali zakwalifikowani uczniowie z
listy rezerwowej z rekrutacji z roku 2020, którzy we wrześniu 2021 będą uczniami naszej szkoły.

 Ci uczniowie nie muszą składać ponownie wniosku.

Do rekrutacji może przystąpić uczeń, który:
1.Jest uczniem Szkoły Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej.

2.Jest uczniem klasy 6 lub 7.

3.Posiada zgodę rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd edukacyjny na Maltę.

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

projekcie w oparciu o poniższe kryteria:

a) przygotowanie listu motywacyjnego w języku angielskim przedstawiającego motywację ucznia do udziału

w projekcie. List powinien zawierać prezentację  wiedzy o dziedzictwie kulturowym własnego kraju oraz

wyrażać zainteresowanie dziedzictwem kulturowym Malty  – maksymalnie strona A4 (0-10 pkt.),

b) stosunek do obowiązku szkolnego na podstawie opinii wychowawcy (0-10 pkt.),

c) ocena z zachowania z półrocza poprzedzającego rekrutację do projektu (0-5 pkt.),

d) średnia ocen z półrocza poprzedzającego rekrutację do projektu (0-5 pkt.),

e) zaangażowanie kandydata w życie szkolne, społeczne oraz uczestnictwo w organizacjach szkolnych oraz

społecznych (0-5pkt.).

Kryteria dodatkowe/premiujące :

a) uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności - dodatkowe 3 pkt.,

b)  uczniowie  z  rodzin  o  niskich  dochodach  -  do  tej  grupy  będą  stosowane  kryteria  obowiązujące

w instytucjach pomocy społecznej - dodatkowe 3 pkt.,

c) uczniowie pochodzący z terenów wiejskich – dodatkowe 3 pkt.,

Suma  punktów  do  zdobycia  to  maksymalnie  44.  Po  zakończeniu  przyjmowania  wniosków  Komisja

Rekrutacyjna  sporządzi listę rankingową. 

Na jej podstawie powstanie główna lista zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa.

Dokumenty (list motywacyjny i karta zgłoszeniowa) należy złożyć do sekretariatu szkoły. 

Termin składania wniosków upływa z dniem 2 czerwca 2021 roku. 

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 7 czerwca 2021 roku.

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

14 czerwca  2021 roku.

„Uczymy się przez różnorodność i dziedzictwo kulturowe”
Projekt realizowany w Szkole Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej

Biuro projektu: Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej, Markowa 1351
Telefon: +48 172265590, e-mail: poczta@spmarkowa.pl


