Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN REKRUTACJI
DO PROJEKTU
“CREATIVITY THROUGH STORIES”
realizowanego przez
Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach akcji 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
Partnerstwo Współpracy Szkół

§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Projekt „Creativity Through Stories” nr 2018-1-RO01-KA229-049578_5 realizowany jest
przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w okresie od 01.09.2018 r.
do 31.08.2020 r.
2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej przyznanych szkole w kwocie
27 030 euro w ramach akcji 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
Partnerstwo Współpraca Szkół
3. Językiem roboczym projektu jest język angielski.
4. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Nidzicy. Liczbę docelowych uczestników/ uczestniczek projektu ustalono na 48 osób w
ciągu 2 lat realizacji projektu. W ramach projektu 18 uczniów/ uczennic będzie brało udział
w zagranicznych mobilnościach. Liczby te mogą ulec zmianie ze względu na możliwości
finansowe projektu, lub możliwości organizacyjne.
5. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
6. Szkoły partnerskie biorące udział w projekcie:
a) Liceul Tehnologic Agricol comuna Barcanesti - Barcanesti (Rumunia) – szkoła
koordynująca projekt,
b) Iskenderun Doga Anadolu Lisesi – Hatay (Turcja),
c) 2o Epal Karditsas – Karditsa (Grecja),
d) 144 Secondary School Narodni Buditeli – Sofia (Bułgaria),
e) Szkoła Podstawowa Nr1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy – Nidzica (Polska).
7. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich.
8. Kryteria dostępu uczestnictwa w projekcie:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja
Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Posiadanie statusu ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
w trakcie trwania projektu. Odstępstwem od zasady jest uczestnictwo w pierwszym roku
trwania projektu uczniów klasy ósmej i klasy trzeciej gimnazjalnej.
b) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami.
c) Pozytywne zakończenie wszystkich etapów procesu rekrutacji.
9. W skład zespołu projektowego wchodzą nauczyciele:
Agnieszka Brodniewicz – szkolny koordynator projektu,
Ewa Rudzińska,
Anna Czarzasta,
Dorota Wódkiewicz,
Małgorzata Baranowska,
Robert Mendrek.

§2
KOMISJA REKRUTACYJNA
1. Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą członkowie zespołu projektowego, dokonuje
weryfikacji złożonych dokumentów.
2. Komisja Rekrutacyjna może wezwać osoby chętne do udziału w projekcie do złożenia
dodatkowych dokumentów.
3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
a) zebranie kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji,
b) dokonanie weryfikacji zebranych materiałów niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji,
c) sporządzenie notatki z przeprowadzonej rekrutacji.
4. Warunkiem koniecznym zakwalifikowania ucznia/uczennicy do projektu jest zgoda na jego
udział podpisana przez Rodzica/Opiekuna prawnego.
5. Każdy uczeń ma prawo do ubiegania się o udział w zajęciach realizowanych w ramach
projektu zgodnie z §3 i § 4.
6. Uczestnictwo
uczniów w projekcie na zasadach określonych regulaminem
i dokumentacją projektową jest bezpłatne.
7. Zakwaterowanie i wyżywienie uczniów podczas wyjazdów zagranicznych będzie się odbywać
się w prywatnych domach uczestników – partnerów projektu. Rodzice są zobowiązani
do świadczenia odwzajemniającego, czyli przyjęcia w swoim domu i wyżywienia dziecko
z kraju partnerskiego.

§3
PROCEDURA REKRUTACJI
1. Do projektu zostanie zakwalifikowana grupa około 48 osób w ciągu 2 lat realizacji projektu.
Utworzy ona Klub Erasmus+. Spośród jego członków wybranych zostanie 18 osób
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------do mobilności. W przypadku, gdy w budżecie projektu pojawią się oszczędności do wyjazdu,
będą kwalifikowani kolejni uczestnicy.
2. W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie, pierwszeństwo mają
uczniowie będący w trudnej sytuacji finansowej, zagrożone wykluczeniem, z dysfunkcjami.
Sporządzona zostanie lista rezerwowa na wypadek rezygnacji zakwalifikowanego do projektu
uczestnika/uczestniczki.
3. Koordynatorzy mogą ogłosić dodatkowy nabór w przypadku wolnych miejsc
w projekcie.
4. Rekrutacja trwa od dnia 19 września do 26 października 2018 roku. Termin składania
dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów upływa 15 października 2018 roku.

§4
WYBÓR UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTU DO KLUBU ERASMUS +
1. Zakwalifikowanie ucznia/uczennicy do Klubu Erasmus+ jest formą wyróżnienia.
2. Nabór przebiega według następujących kryteriów:
- poziom wykonanej prezentacji „JA – CZYLI KTO?” (prezentacja własnej osoby i swojego
kraju w formie reklamy wykonanej własnoręcznie na arkuszu A3, technika dowolna): 0-30 pkt.
- stopień znajomości języka angielskiego (forma sprawdzenia pisemna i ustna): 0-30 pkt.
- motywacja kandydata/tki do udziału w projekcie: 0-10 pkt.
- udział w konkursie na logo projektu (preferowana praca w grupie 2-3 osób, w konkursie mogą
brać udział wszyscy uczniowie SP1): 0-20 pkt.

§5
DZIAŁANIA PROJEKTOWE
1. Do zadań uczniów/uczennic biorących udział w projekcie należy:
a) wspólnie z opiekunami projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji
projektu;
b) rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych
w harmonogramie;
c) współpracowanie z opiekunami projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu
projektowego;
d) publiczna prezentacja produktów końcowych projektu (filmy, prezentacje, broszury itp.)
(po jego zakończeniu, dla uczniów nieuczestniczących w projekcie, nauczycieli,
rodziców, lokalnych władz).
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§6
WYBÓR UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK KLUBU ERASMUS+
DO WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH (MOBILNOŚCI)
Uczeń/uczennica posiada stosowny dokument umożliwiający przekraczanie granicy Polski
(dowód osobisty, paszport - legitymuje się w/w dokumentem najpóźniej miesiąc przed
wyjazdem).
2. Głównym kryterium wyboru uczniów na poszczególne wyjazdy będzie stanowiła
dotychczasowa aktywność na polu działań projektowych potwierdzona wpisami w dzienniku
aktywności. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu:
a) Obecność na spotkaniach.
100% obecności – 6 pkt.
90% - 4 pkt.
80% - 3 pkt.
70% - 2 pkt.
60% - 1 pkt.
50% i poniżej – 0 pkt.
b) Aktywny udział w pracach projektowych i przestrzeganie terminu realizacji zadań. 06pkt.
3.
Ocena z języka angielskiego z ostatniej klasyfikacji:
celująca – 6 pkt.
bardzo dobra – 5 pkt
dobra - 4 pkt.
dostateczna - 2 pkt.
dopuszczająca-1pkt.
4.
Przy równej liczbie punktów zostanie dodatkowo przeprowadzony test wiedzy o krajach
partnerskich. 0-10pkt.
5. Osoby, które złożą komplet dokumentów i spełnią kryteria przyjęcia do projektu, a nie zostaną
zakwalifikowane do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście
rezerwowej (przynajmniej dwie osoby na każdy wyjazd). Są one zobowiązane do udziału
w działaniach projektowych w kraju.
6. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany
uczeń z listy rezerwowej.
7. Wybór kraju do wyjazdu uczniów dokonywany będzie w sposób losowy z zastrzeżeniem,
że w roku szkolnym 2018/2019 pierwszeństwo do mobilności będą mieli uczniowie klas ósmych
i trzecich gimnazjalnych. Uczestnicy projektu, jak i ich rodzice, nie mają możliwości
decydowania o wyborze kraju, do którego uczestnik będzie wyjeżdżać na mobilność. Również
losowo będzie dobierana narodowość ucznia jakiego będzie gościł polski uczestnik.
7. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatorów projektu.
9.Przewidywane terminy mobilności:
a)
Spotkanie koordynatorów szkolnych wraz z programem szkoleniowym – Turcja,
listopad-grudzień 2018;
b)
Rumunia – luty 2019;
1.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c)
Spotkanie w Polsce – maj 2019;
d)
Bułgaria – listopad 2019;
e)
Grecja – kwiecień 2020.

§7
ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI)
1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów
prawnych w formie pisemnej.
2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów w terminie określonym przez
koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa
w wyjeździe.
3. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział;
wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów (w tym karty ubezpieczenia
EKUZ), odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad zachowania się
w odwiedzanym kraju oraz podczas pobytu u goszczącej go rodziny. Uczniowie zostaną
również poinstruowani na temat właściwego zachowania na lotnisku, w samolocie, lokalnych
środkach transportu itp.
5. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatorów
projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego.
6. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie zakazowi samodzielnego oddalania się od grupy.
7. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.
8. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych, kodeksu ruchu
drogowego, itp.
9. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię
szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę,
religię czy przekonania.
10. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału
w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary
przewidziane w Statucie Szkoły.
11. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą
rodzice/opiekunowie prawni.
12. Uczestnicy wyjazdu podlegają Regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem
do momentu zakończenia wyjazdu.

§8
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1. Osoba, która chce zrezygnować z udziału w projekcie składa pisemną rezygnację.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. W razie rezygnacji któregokolwiek z uczestników projektu na jego miejsce kwalifikowana jest
pierwsza osoba z listy rezerwowej.
3. Jeśli pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej nie wyraża chęci wzięcia udziału
w projekcie z przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie składania
formularza zgłoszeniowego - do projektu kwalifikuje się kolejna osoba z listy. Procedurę
powtarza się aż do momentu zakwalifikowania brakującej osoby.
4. W przypadku rezygnacji po zakupieniu biletów imiennych na mobilność (wyjazd zagraniczny)
rodzice/opiekunowie prawni ucznia rezygnującego pokrywają koszty zmiany nazwiska
na bilecie.

§9
SKREŚLENIE Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU
1. Koordynator szkolny zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów
naruszających w sposób rażący postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
2. Zmiana Regulaminu następuje w formie pisemnej.
3. Koordynator szkolny w szczególnych przypadkach może odstąpić od zapisów ustalonych
w niniejszym regulaminie.
4. Koordynator szkolny i zespół projektowy w przypadku braku możliwości wyłonienia grupy
uczestników/ uczestniczek projektu może wyznaczyć dodatkowe kryteria rekrutacji.
5. W przypadkach spornych, nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu,
a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela
Dyrekcji szkoły, koordynatora szkolnego i co najmniej jednego nauczyciela realizującego
projekt.
6. Aktualna treść regulaminu dostępna jest u koordynatora projektu, w bibliotece szkolnej oraz
na stronie internetowej szkoły.
Regulamin zatwierdził:
Dyrektor
mgr Artur Pacuszka

Załączniki do regulaminu:
1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie wraz z załącznikami.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Karta oceny.
3. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.
4. Wzór notatki/protokół z rekrutacji.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Creativity Through Stories” nr projektu: 2018-1-RO01-KA229-049578_5
realizowanego od 01.09.2018r. do 31.08.2020r.
Zaleca się wypełnienie formularza wraz z załącznikami długopisem w kolorze niebieskim

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU
Imię (imiona)
i nazwisko
Data urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica, nr domu/lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy, poczta
Telefon stacjonarny oraz telefony
komórkowe
rodziców/prawnych opiekunów
Telefon komórkowy ucznia
E-mail ucznia
DLACZEGO ZGŁOSIŁEŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?WYMIEŃ SWOJE
UMIEJĘTNOŚCI (INFORMATYCZNE, ARTYSTYCZNE, REDAKCYJNE, JĘZYKOWE I
INNE), KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDATNE W REALIZACJI PROJEKTU

………….…………………………
Podpis ucznia

……………………………………….
Podpis Rodzica/opiekuna prawnego

Miejscowość i data: …………………….
Załączniki:
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1.1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgodny na wykorzystywanie
wizerunku.
1.2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 1.1. do formularza zgłoszeniowego

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż:
 deklaruję udział swojego dziecka, którego jestem opiekunem prawnym do udziału
w projekcie „Creativity Through Stories” o numerze 2018-1-RO01-KA229049578_5 współfinansowanego z ze środków Unii Europejskiej. w ramach akcji 2.
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwo
Współpracy Szkół.
 W przypadku zakwalifikowania mojego dziecka do udziału w projekcie zobowiązuję
się do poinformowania Koordynatora projektu o ewentualnych zmianach danych oraz
akceptacji i przestrzegania regulaminu projektu.
 zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską
oraz ewentualnej możliwości poniesienia dodatkowych kosztów np. ubezpieczenie
kosztów wyjazdu, zakwaterowanie i wyżywienie uczestnika ze szkoły partnerskiej.
 dziecko, którego jestem opiekunem prawnym spełnia kryteria kwalifikowalności
uprawniające do udziału w projekcie,



zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji w projekcie i akceptuje jego warunki,
zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą

………………………

………………...................……………..

Miejscowość i data

Podpis Rodzica/opiekuna prawnego

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU
O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
ORAZ DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku jak i danych osobowych mojego dziecka,
którego jestem opiekunem prawnym w celach informacyjnych i promocyjnych projektu:
„Creativity Through Stories”,
nr projektu 2018-1-RO01-KA229-049578_5,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach akcji 2. Współpraca
na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwo Współpracy Szkół przez
Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy oraz na potrzeby informacji
i promocji Narodowej Agencji Programu Erasmus+.
……………………………………………….
Podpis ucznia
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAK

□

NIE

□

……………………………………………
Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

Miejscowość i data ………………………….

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji – KARTA OCENY

KARTA OCENY
Imię i nazwisko uczestnika/czki
Projektu
ZAKWALIFIKOWANIE DO KLUBU ERASMUS +
Lp.

Kryterium

Skala punktowa

3.

Poziom wykonanej prezentacji „JA – CZYLI KTO?”
0 - 30 pkt.
(prezentacja własnej osoby i swojego kraju w formie
reklamy wykonanej własnoręcznie na arkuszu A3)
Stopień znajomości języka angielskiego - stopień 0 - 30 pkt.
znajomości języka angielskiego (forma sprawdzenia
pisemna i ustna)
0 - 10 pkt.
Motywacja kandydata/tki do udziału w projekcie

4.

Udział w konkursie na logo projektu

1.
2.

Liczba
przyznanych
punktów

0 - 10 pkt.
SUMA ZDOBYTYCH PUNKTÓW

ZAKWALIFIKOWANIE DO MOBILNOŚCI
( wybór spośród uczniów zakwalifikowanych do klubu Erasmus + )
Komisja będzie kwalifikować uczniów/uczennice według następujących zasad:
l.p

Kryterium

1.

Obecność na spotkaniach.

2.

Aktywny udział w pracach projektowych i przestrzeganie
terminu realizacji zadań.

3.

Ocena z języka angielskiego z ostatniej klasyfikacji.

Skala punktowa
100%- 6 pkt., 90%-4 pkt.
80%-3 pkt, 70%- 2pkt.
60 %- 1 pkt.
50% i poniżej- 0pkt.
0-6 pkt.

Liczba
przyznanych
punktów

Cel – 6 pkt, bdb- 5pkt
db – 4 pkt, dst – 2 pkt.
dop – 1 pkt.

SUMA ZDOBYTYCH PUNKTÓW

Nidzica, dn………………………

Podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja
Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze względu na większą ilość chętnych uczniów do wyjazdu niż przypadających
miejsc, przy tej samej liczbie uzyskanych punktów na karcie oceny
uczeń/uczennica
……………………………………………………………………….
a) wziął/wzięła udział w przeprowadzonym dodatkowo teście wiedzy o krajach
partnerskich*
b) nie wziął/wzięła udział w przeprowadzonym dodatkowo teście wiedzy o krajach
partnerskich*
i uzyskał/ uzyskała następującą liczbę punków………………. na 10 możliwych do
uzyskania:

Nidzica, ………………….

Podpisy Członków Komisji Rekrutacyjnej:

*zaznaczyć właściwe

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja
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Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji- OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W
PROJEKCIE

………………………………………….
(Miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
Ja
niżej
podpisany(a)
……………………………………………….…….
oświadczam, iż dobrowolnie rezygnuje z udziału mojego dziecka,
…………………………………………………………………………………………………
którego jestem Rodzicem/Opiekunem prawnym w projekcie „Creativity Through Stories”,
nr projektu: 2018-1-RO01-KA229-049578_5, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach akcji 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych
praktyk. Partnerstwa Współpracy Szkół.
W przypadku rezygnacji po zakupieniu biletów imiennych na mobilność (wyjazd
zagraniczny) zobowiązuję się pokryć koszty zmiany rezerwacji, w tym nazwiska mojego
dziecka na nazwisko ucznia zakwalifikowanego z listy rezerwowej na wyjazd.

………………………..........................................
Podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Rekrutacji- WZÓR NOTATKI Z REKRUTACJI

NOTATKA Z REKRUTACJI nr 1/2018
DO PROJEKTU „Creativity Through Stories”
Nr projektu: 2018-1-RO01-KA229-049578_5
Nabór 1
W dniu ................................. odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej powołanej
w składzie:
1. .........................
2. .........................
3. .........................
4. .........................
5. .........................
6. .........................
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w dniach .................................................
do Projektu zgłosiło się .................... uczniów, w tym:
............. dziewcząt, .............. chłopców
Działania podjęte podczas procesu rekrutacji:
1. Sprawdzenie dokumentacji.
2. Ocena dostarczonej prezentacji.
3. Przeprowadzenie rozmowy (w tym części ustnej testu znajomości języka angielskiego)
W wyniku podjętych działań ustalono następującą listę uczestników Projektu:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Imię i nazwisko

Klasa

Ilość pkt
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Załączniki
1. Formularze zgłoszeniowe uczestników wraz z załącznikami.
2. Karty ocen.
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