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Regulamin rekrutacji uczestników 

do projektu PO WER - Ponadnarodowa Mobilność Uczniów –  

Kobiety mają głos! Prawa wyborcze kobiet 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczniów X Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego w Radomiu w międzynarodowym projekcie 

edukacyjnym: Kobiety maja głos! Prawa wyborcze kobiet, realizowanym w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2023 do 30.06.2023.  

3. Udział uczniów w projekcie jest dobrowolny.  

4. Projekt skierowany jest do uczniów klas I - III X Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego w Radomiu. 

5. W II semestrze  roku szkolnym 2022/2023 odbędzie się wyjazd / mobilność zagraniczna do 

szkoły partnerskiej: Grecja.  

6. Do udziału w mobilności zagranicznej zaproszeni zostaną uczniowie, którzy w procesie 

rekrutacji uzyskają najwyższą liczbę punktów.  

7. W mobilności zagranicznej weźmie udział 16 uczniów z klas I - III.  

  

CELE PROJEKTU 
1. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów X Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego w Radomiu 

poprzez realizację zadań projektowych odbywających się w naszej placówce oraz podczas 5 - 

dniowego pobytu w szkole partnerskiej w Grecji. 

2. Cele szczegółowe:  

a) Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych 

dyscyplin i doskonalenia umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału  
w dyskusji. 

b) Wzbogacenie wiedzy na temat kwestii praw wyborczych, historii ruchu sufrażystek, praw  

i wolności człowieka oraz różnorodnych postaw i zachowań społeczno-politycznych. 

c) Rozwijanie wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej. 

d) Rozwijanie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych 

wiadomości. 

e) Rozwijanie w uczniach postaw obywatelskich oraz samodzielności poznawczej 

f) Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. 

g) Rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez poznanie i zastosowanie nowych narzędzi podczas 
realizacji projektu. 

h) Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez zdobywanie nowych kompetencji przez nauczycieli.  
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ZASADY REKRUTACJI 

1. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w oparciu o zasady równości szans  

i niedyskryminacji.  

2. Uczestnicy projektu zostaną wybrani na podstawie przeprowadzonej w szkole rekrutacji, 

poprzedzonej akcją informacyjną skierowaną do uczniów i ich rodziców/opiekunów.  

3. Zasady rekrutacji zostaną podane do wiadomości za pośrednictwem dziennika elektronicznego 

- Librus, strony internetowej szkoły (w zakładce PO WER) oraz tablicy projektu. 

4. Rekrutacji uczniów dokona Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą:  

- p. Wiktor Karoń – dyrektor szkoły  

- p. Agnieszka Soczewińska – koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego 

- p. Ewa Wziątek –nauczyciel - bibliotekarz 

- p. Kinga Piasta – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwa 

- p. Izabella Białek – nauczyciel języka angielskiego 

- p.  Małgorzata Starzyńska – pedagog specjalny 

5. W procesie rekrutacji wezmą udział wszyscy uczniowie, którzy w terminie do 17.03.2023r.  

złożą w bibliotece szkolnej poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy do Projektu PO 

WER. (formularz do pobrania ze strony:  https://konarski.radom.pl/2023/03/projekt-po-wer-w-x-

lo/ a w wersji papierowej w bibliotece szkolnej). 

6. W ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” uczestnik (uczeń) może wziąć 

udział maksymalnie w jednej ponadnarodowej mobilność (jeśli podczas edukacji szkolnej brał 

już udział w mobilności zagranicznej wynikającej z udziału w projekcie PO WER realizowanym 

np. w szkole podstawowej, nie może przystąpić do procesu rekrutacyjnego). 

7. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie zadecyduje suma punktów zdobyta  

w następujących kategoriach:  

a) motywacja własna (0 - 10 pkt)  

b) opinia wychowawcy (0 - 5 pkt)  

c) opinia nauczyciela języka angielskiego (0 - 5 pkt)  

d) ocena za I semestr z języka angielskiego w roku szkolnym 2022/2023:  

(celujący - 3 pkt, bardzo dobry – 2 pkt, dobry - 1 pkt, dostateczny i poniżej - 0 pkt)  

e) ocena z zachowania za I semestr w roku szkolnym 2022/2023:  

(wzorowe - 3 pkt, bardzo dobre - 2 pkt, dobre – 1 pkt, poprawne i poniżej - 0 pkt).  

 

8. Po zweryfikowaniu złożonych przez uczniów dokumentów, Komisja Rekrutacyjna wyłoni 16 

uczniów z najwyższą sumą punktów, którzy wezmą udział w mobilności zagranicznej do Grecji 

w terminie od 21.05.2023 do 27.05.2023.  

9. Do grupy projektowej wybrane zostaną 2 osoby rezerwowe, które w sytuacji rezygnacji lub 

usunięcia uczestnika z listy głównej do projektu, wezmą udział w mobilności zagranicznej.  

10. Proces rekrutacji zakończony zostanie sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną listy 

uczniów z najwyższą liczbą punktów oraz umieszczeniem jej na tablicy projektu. Uczniowie 

biorący udział w rekrutacji oraz ich rodzice/opiekunowie poinformowani zostaną o jej wynikach 

poprzez dziennik elektroniczny – Librus.  

 

11. W przypadku zdobycia przez kandydatów takiej samej ilości punktów, o zakwalifikowaniu 

ucznia zadecyduje wynik dodatkowego testu kompetencji z języka angielskiego.  

12. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

https://konarski.radom.pl/2023/03/projekt-po-wer-w-x-lo/
https://konarski.radom.pl/2023/03/projekt-po-wer-w-x-lo/
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13. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym 

momencie trwania projektu.  

14. Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zobowiązani są do 

aktywnego uczestnictwa w bezpłatnym kursie językowo – kulturowym w wymiarze 25 godzin 

zegarowych, w celu lepszego przygotowania uczestników do udziału w mobilności zagranicznej.  

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 
W przypadku braku akceptacji postanowień Komisji Rekrutacyjnej, uczeń wraz ze swoim 

rodzicem/opiekunem ma prawo odwołać się od decyzji Komisji w formie pisemnej w ciągu 5 dni 

roboczych od momentu ogłoszenia wyników rekrutacji. Obowiązkiem Komisji będzie 

rozpatrzenie odwołania i udzielenie pisemnej odpowiedzi w ciągu kolejnych 5 dni roboczych. 

Pismo należy złożyć w sekretariacie szkoły.  

 

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 
Uczeń wybrany do udziału w mobilności zagranicznej ma prawo do rezygnacji z udziału  

w projekcie w terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Rezygnację podpisaną przez 

ucznia i rodzica/opiekuna należy złożyć w sekretariacie szkoły.  

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 
Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw 

nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należą do kompetencji Dyrektora Szkoły oraz 

Zespołu Projektowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


