Ogłoszenie o rekrutacji
do działań w ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) w
przedsięwzięciu pn. „Różni kulturowo w zjednoczonej Europie”, realizowanym w ramach
projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Adresaci projektu:
Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Zespołu Szkół w Dobczycach, którzy
nie ukończą 18 lat do 15.10.2022

Termin: 09 -15.10.2022
Kryteria oceny kandydatów:
-test z języka angielskiego
-ocena z języka angielskiego za I semestr,
-obowiązkowe szczepienie przeciwko Covid-19
-udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, pokazach,
-ocena z zachowania w ostatnim semestrze, opinia wychowawcy o uczniu, aktywność
ucznia w szkole, sumienność ucznia i kultura osobista
- uczniowie, którzy brali już udział w POWER nie mogą ubiegać się ponownie o miejsce w
projekcie
-rozmowa kwalifikacyjna.

I ETAP REKRUTACJI
Prosimy o wypełnienie Formularza Aplikacyjnego (druki dostępne w pokoju
nauczycielskim na warsztatach ) i złożenie go w sekretariacie do 27.05.2022

II ETAP REKRUTACJI
Podstawą przejścia kandydata do etapu rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena Formularza
Aplikacyjnego złożonego przez kandydata.
Test z języka angielskiego odbędzie się 30. 05.2022 o godz. 8.45 w Auli. Rozmowa
kwalifikacyjna odbędzie się 31 maja 2022 o godz 12.35 w W6 (warsztaty) przed Komisją
Rekrutacyjną w składzie:
1. dyrektor Zespołu Szkół - Bogusław Lichoń
2. nauczyciel geografii - Agnieszka Piłat
3. nauczyciel języka angielskiego, z-ca koordynatora – Wioletta
Perzanowska 4. nauczyciel języka niemieckiego – Marta Wąsik
5. nauczyciel języka niemieckiego, koordynator projektu – Aleksandra Szumiec

Procedura rekrutacji będzie polegała na ocenie punktowej poszczególnych jej
elementów. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów: test z języka
angielskiego(30), ocena z języka angielskiego za I semestr (5p), ocena z zachowania w
ostatnim semestrze,
opinia wychowawcy o uczniu, aktywność ucznia w szkole, sumienność ucznia i kultura
osobista (5p) rozmowa kwalifikacyjna (10p)
20 uczestników projektu zostanie wyłonionych na podstawie uzyskanej w procesie
rekrutacji punktacji. Będą to osoby, które uzyskały największą liczbę punktów. Wyłonione
zgodnie z przyjętą procedurą osoby będą uczestnikami projektu. Wszyscy biorący udział w
rekrutacji zostaną powiadomieni o jej wynikach drogą mailową lub
telefonicznie. Zakwalifikowane osoby przejdą do następnego etapu wdrażania
projektu.
Ewentualne pytania proszę kierować do koordynatora projektu osobiście (sala w6) lub
drogą mailową na adres: alkasperek@gmail.com.
Koordynator projektu – Aleksandra Szumiec

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

