
KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW  NA WYJAZD DO RUMUNII 

W DNIACH 21.03.2022 r. – 25.03.2022 r. 

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+  

W PROJEKCIE „WEŹ SWÓJ PLECAK I RUSZAJ ZE MNĄ”  

 

1. Warunki rekrutacji zostały opracowane przez Komisję Rekrutacyjną ds. Mobilności w programie Erasmus+, powołaną przy Szkole 

Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie. 

2. Rekrutacji podlegają uczniowie klas VII. 

3. Wyjazd finansowany jest w ramach programu Erasmus+ 

4. Każdy uczeń może wziąć udział tylko w jednym wyjeździe w ramach niniejszego projektu. 

5. Daty wyjazdu mogą różnić się o jeden lub dwa dni, zgodnie z dostępnością lotów. 

6. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji (która nie jest równoznaczna z wyjazdem), jest wypełnienie odpowiedniego dokumentu 

(Załącznik 1) i złożenie go w sekretariacie szkoły do dnia 7.02.2022., do godz. 11:00.  

7. Brak podpisanej zgody rodzica / prawnego opiekuna na przystąpienie do rekrutacji, oznacza rezygnację z możliwości wyjazdu. 

8. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd wymagana jest pisemna zgoda ucznia mającego wziąć udział w mobilności oraz zgoda rodziców / 

prawnych opiekunów ucznia (Załącznik 2). Dokument należy dostarczyć do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej – pani Justyny 

Reglińskiej, do dnia 7.02.2022 r. 

9. Proces rekrutacji prowadzony jest w oparciu o przyznawanie punktów w poszczególnych kategoriach.  

 Kompetencje i wyniki ucznia w obrębie języka angielskiego (1-10). 

 Kompetencje  i wyniki ucznia w obrębie wychowania fizycznego (1-10). 



 Wyniki edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 (1-10). 

 Kompetencje społeczne i obywatelskie1 oceniane w skali 1-10, według oceny słownej: 4 – niewystarczające, 6 – odpowiednie,                  

8 – dobre, 10 – bardzo dobre. 

 Kompetencje cyfrowe oceniane w skali 1-10, według oceny słownej: 4 – niewystarczające, 6 – odpowiednie, 8 – dobre, 10 – 

bardzo dobre. 

 Zaangażowanie ucznia w działania związane z programem Erasmus+ w szkole2 (1-10). 

 Aktywność rodziców ucznia na rzecz szkoły (1-3). 

10. W sytuacji, gdy uczniowie uzyskają takie same wyniki w procesie rekrutacji, odbędzie się losowanie.  

11. Na każdy wyjazd rekrutuje się dodatkowo dwóch uczniów na listę rezerwową, w razie rezygnacji któregoś z uczestników. 

12. Rodzice ucznia, który zrezygnuje z wyjazdu po zakończeniu procesu rekrutacji i podpisaniu zgody na udział w mobilności, zobowiązani 

są do pokrycia kosztów transportu dla ucznia z listy rezerwowej.  

 

 

                                                           
1 Zachowanie, stosunek do obowiązków szkolnych, zaangażowanie w życie klasy i szkoły. 
2 Konkursy, Dni partnerskie, wymiana korespondencji i inne działania uwzględnione w Harmonogramie działań wychowawczych szkoły. 


