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REGULAMIN REKRUTACJI
uczniów ZSTiO Nr 2 do udziału w projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów" PO WER
1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Dyrektor ZSTiO Nr 2
Koordynator projektu
Nauczyciel języka angielskiego
Pedagog szkolny
2. W procesie rekrutacyjnym może wziąć udział każdy uczeń/uczennica szkoły ZSTiO Nr 2, który/która spełnia
następujące kryteria:
 nie otrzymał/-a żadnej oceny niedostatecznej na świadectwie ukończenia w roku szkolnym 2021/2022
 brał/-a aktywny udział w zawodach/konkursach/ olimpiadach szkolnych lub czynnie działał/-a w ramach
wolontariatu na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego
 posługuje się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym.
3. Proces rekrutacyjny.
Każda osoba, która chce uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym, zobligowana jest do spełnienia wszystkich
z poniższych wytycznych:
 Kandydat jest zobowiązany do złożenia wypełnionego Wniosku rekrutacyjnego u swojego wychowawcy
do dnia 23.06.2022 (czwartek), godz.12.00.
Wniosek należy pobrać na stronie internetowej szkoły https://www.zstio2.katowice.pl/ w zakładce
PO WER.
 Przygotowanie prezentacji multimedialnej zatytułowanej: ,,Dwudniowa wycieczka po kulturalnych
i historycznych ciekawych miejscach Górnego Śląska dla rówieśników z Malty/Gozo".
Prezentacja powinna się składać z min. 10 slajdów, treść zawarta w prezentacji musi uwzględniać ciekawe
elementy historyczne oraz kulturalne. Poszczególne slajdy powinny być opisane w języku polskim oraz
języku angielskim. Prezentację należy przesłać do dnia 24.06.2022 (piątek), godz.14.00 na dwa adresy
mailowe: elozowska30@gmail.com oraz kedit@poczta.fm
Tytuł maila powinien zawierać następujące elementy: Prezentacja_POWER_imię_nazwisko_klasa
UWAGA: Proszę pamiętać, iż praca będzie weryfikowana pod kątem samodzielności, a wszelkie formy
plagiatu będą dyskwalifikowały kandydata w procesie rekrutacji.
 Zrobienie zdjęcia przedstawiającego: Moje najciekawsze miejsce na Górnym Śląsku.
-

Zdjęcie musi nawiązywać do tematyki projektu.

-

Wywołane zdjęcie w formacie 13 x18, należy estetycznie nakleić na kartkę A4 koloru niebieskiego lub
żółtego i opisać (co przedstawia, imię i nazwisko autora). Proszę, aby zdjęcie zostało włożone do
podpisanej koperty (imię i nazwisko_klasa).
Zdjęcie należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 24.06.2022 (piątek) do godz. 9.00.

 Napisanie testu z języka angielskiego dnia 27.06.2022 (poniedziałek) o godz. 10.00 w szkole.
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UWAGA: Egzamin jest niezdany jeśli kandydat uzyska poniżej 31% punktów za test.
6. Wszyscy kandydaci są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w projekcie oraz wypełniania ankiet,
sporządzania raportów, uczestnictwa w rozmowach kontrolnych po szkoleniach przygotowawczych
z koordynatorem projektu oraz do upowszechniania efektów projektu.
7. Listę kandydatów (podstawową i rezerwową) sporządza Komisja Rekrutacyjna, której zadaniem jest
wyłonienie uczestników projektu zgodnie z ustalonymi kryteriami wyboru. Komisja Rekrutacyjna wybierze
osoby, które w największym stopniu spełniają kryteria uczestnictwa, co jest równoznaczne z uzyskaniem
najwyższej liczby punktów.
8. Zakwalifikowani uczniowie mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich szkoleniach organizacyjnych, tzn.
pedagogiczno – językowo – kulturowych, mających na celu przygotowanie potencjalnych uczestników do
wyjazdu na Maltę.
9. Zasady przydzielania punktów podczas rekrutacji:
 Przygotowanie prezentacji multimedialnej (min.10 slajdów) zatytułowanej: ,,Dwudniowa wycieczka po
kulturalnych i historycznych ciekawych miejscach Górnego Śląska w języku angielskim i polskim
przygotowanej dla rówieśników z Malty/Gozo’’ (max.15 pkt).
 Frekwencja podczas roku szkolnego 2021/2022 (max. 10 pkt.)

poniżej 80% – 0 pkt
80% – 85% – 2pkt.
86% – 90% – 4 pkt.
92% – 94% – 6 pkt.
95% – 98% – 8 pkt.
99% – 100% –10 pkt.

 Wykonanie zdjęcia zatytułowanego: ,,Moje najciekawsze miejsce na Górnym Śląsku’’ (max.5 pkt.)
 Brak ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2021/2022 – warunek konieczny
 Zaliczenie testu z języka angielskiego na min. 31%

31% - 55% – 1 pkt.
56% - 70% – 2 pkt.
71% - 85% – 3 pkt.
86% - 95% – 4 pkt.
96% - 100% – 5 pkt.
 Udział w zawodach/konkursach/ olimpiadach szkolnych (max. 5 pkt.)
 Udział udokumentowany - potwierdzony w akcjach wolontariatu, działaniach na rzecz szkoły lub środowiska
lokalnego (max. 5 pkt. - za każde działanie po 1 pkt.)
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 Punktacja dodatkowa - uczniowie o mniejszych szansach, młodzież z rodzin ekonomicznie wykluczonych
i uczniowie niepełnosprawni bez ocen niedostatecznych po weryfikacji pedagoga szkolnego otrzymają
dodatkowe punkty od 0 – 5 pkt.
10. Uczestnik może maksymalnie otrzymać 50 punktów.
11. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie podstawowych danych
uczestnika projektu - imię, nazwisko oraz klasa ucznia/uczennicy) na Facebooku oraz stronie internetowej
szkoły.
12. Wyniki rekrutacji osób zakwalifikowanych do projektu zostaną umieszczone na szkolnej tablicy ogłoszeń
oraz na stronie internetowej szkoły dnia 27.06.2022 (poniedziałek) o godz. 15.00.
Odwołanie
1.

Odwołania

od

wyników

rekrutacji

mogą

być

zgłaszane

w

formie

mailowej

na

adres:

sekretariat@zstio2.katowice.pl w terminie 3 dni od opublikowania wyników rekrutacji na stronie internetowej
https://www.zstio2.katowice.pl/index.php/o-projekcie
2. Odwołania będą rozpatrywane w terminie 4 dni od dnia przesłania odwołania.
3. Decyzja ZSTiO2 w przedmiocie odwołania jest ostateczna i wiążąca. Odwołujący się od wyniku rekrutacji
uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji.

