
PROGRAM „POWER”  

Typ akcji:  

PROJEKT: Ponadnarodowa mobilność uczniów w IV naborze formularzy zgłoszeniowych (konkurs 

2021)  

Wniosek numer: 2021-1-PMU-4297  

Znak sprawy: PSE.430.3.666.2021  

Tytuł: Różni kulturowo w zjednoczonej Europie  

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW  

1. Rekrutacja dla uczniów I i II klas Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach , którzy 

nigdy wcześniej nie wyjeżdżali na praktykę w ramach programu PO WER. Projekt odbędzie się w 

październiku 2022 i będzie trwał 7 dni . Uczniowie nie mogą mieć ukończonych 18 lat podczas 

trwania projektu. 

2. Uczniowi można przyznać prawo do wyjazdu na praktykę w ramach programu PO WER tylko 

jeden raz.  

3. Uczeń zgłasza swoją kandydaturę przez złożenie w sekretariacie szkoły formularza 

zgłoszeniowego do udziału w programie w ogłoszonym terminie.  

4. . O zakwalifikowaniu ucznia do projektu w ramach programu PO WER zadecyduje komisja 

rekrutacyjna w składzie:  

Dyrektor Zespołu Szkół - Bogusław Lichoń  

nauczyciel geografii - Agnieszka Piłat  

nauczyciel języka angielskiego, z-ca koordynatora – Wioletta 
Perzanowska nauczyciel języka niemieckiego – Marta Wąsik  

nauczyciel języka niemieckiego, koordynator projektu – Aleksandra Szumiec 

Komisja Rekrutacyjna weźmie pod uwagę następujące kryteria:  

- średnia ocen z ostatniego semestru,  

- ocena z języka angielskiego,  

- ocena z zachowania w ostatnim semestrze,  

- opinia wychowawcy o uczniu,  



- aktywność ucznia w szkole, 
- sumienność ucznia i kultura osobista.  

5. Osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.  

6. . Komisja rekrutacyjna ogłosi listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową na tablicy 

ogłoszeń i w sekretariacie.  

7. Wyłonieni kandydaci potwierdzają uczestnictwo w programie /PO WER poprzez podpisanie umowy 

o udział w projekcie oraz wezmą udział w obowiązkowych zajęciach przygotowujących do wyjazdu z 

posługiwania się językiem angielskim (12 godzin), warsztaty wiedzy kulturalnej (6 godz.) zajęcia 

kulturowe warsztaty wiedzy o integracji europejskiej oraz o Portugalii(4 godz) oraz zajęcia 

pedagogiczne (3 godz)  

Procedura odwoławcza  

1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy uczniów przyjętych i uczniów 

nieprzyjętych, uczeń może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia do programu.  

2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez ucznia z wnioskiem.  

3. Uczeń może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera odwołanie od decyzji 

komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.  

4.Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 


