
                          

REGULAMIN REKRUTACJI DO UDZIAŁU W PROGRAMIE  ERASMUS+ 

“European Water Investigation”

Numer projektu - 2018-1-DE03-KA229-047494_4

W ramach projektu odbędą się wyjazdy dla uczniów do 2 krajów partnerskich: do Rumunii i Niemiec.  

Czas pobytu uczniów wraz z nauczycielami za granicą wynosi:

 4 dni – spotkanie w Rumunii

 4 dni – spotkanie w Niemczech.

Orientacyjne daty spotkań: 

Polska  – kwiecień 2019

Rumunia – jesień  2019

Niemcy – wiosna 2020

W każdym spotkaniu udział może wziąć 3 uczniów.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w marcu 2019 roku.

Uczniowie  Zespołu  Szkół  Elektronicznych  chcący  wziąć  udział  w projekcie  składają   wypełniony  formularz

zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem do 03.03.2019r. u koordynatora projektu p. Kamilli Dudek. 

I. KRYTERIA WYBORU UCZNIÓW DO PROJEKTU

1. Podstawowym kryterium naboru uczniów do udziału w projekcie są:

a. do prac informatycznych - umiejętności z zakresu programowania (np. C, C++)

b. do prac elektronicznych – umiejętności z zakresu elektroniki (m.in. montaż czujników). Umiejętności te są

konieczne do wykonania urządzenia, nad którego powstaniem będą pracowali wszyscy partnerzy projektu.

c.  do prac graficznych –  umiejętności  graficzne (projekt logo) oraz umiejętności  z zakresu montażu filmu,

obróbki  zdjęć,  przygotowania  prezentacji  multimedialnych,  w  celu  dokumentowania  wszelkich  działań

projektowych.

Po złożeniu wniosków przez uczniów nauczyciele przedmiotów zawodowych  wyrażą opinię na temat każdego

z uczniów odnośnie w. w. umiejętności. Opinie te będą miały wpływ na wyniki rekrutacji.  

2. Zaangażowanie i praca na rzecz szkoły (do formularza wpisuje uczeń, potwierdza wychowawca).

3. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych - od 4,0.  (W przypadku osób, które wykazują się umiejętnością 

programowania/znajomością zagadnień elektronicznych przydatnych w projekcie  na wysokim poziomie, dopuszcza się 

zakwalifikowanie do projektu ucznia z niższą średnią ocen)



                          

4. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację na poziomie podstawowym. Nauczyciele języka 

angielskiego wyrażą opinię na temat każdego z uczniów odnośnie stopnia znajomości języka angielskiego. 

5. Zachowanie: minimum dobre.

6. Posiadanie dowodu osobistego lub paszportu (ważnego co najmniej przez sześć miesięcy).

7. Uczeń sprawiający problemy wychowawcze, nieregularnie uczęszczający na zajęcia lekcyjne nie może wziąć udziału 

w projekcie.

II. PRZEBIEG REKRUTACJI

1.  Informacja  o  rekrutacji  oraz  regulamin  zostanie  zamieszczony  na  stronie  internetowej  szkoły  oraz  w

gablocie szkolnej.

2. Wychowawcy ZSE są zobowiązani do przekazania uczniom informacji o rekrutacji.

3. W skład komisji  rekrutacyjnej wchodzą:  Dyrektor Szkoły,  koordynator projektu,  nauczyciel  przedmiotów

zawodowych wyznaczony przez dyrektora.  

4. Komisja rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie maksymalnie sześciu uczniów, którzy spełnią ww.

kryteria.

5. Do poszczególnych wyjazdów wybierani będą zakwalifikowani uczniowie w zależności od zapotrzebowana

na danym etapie  projektu.  Decyzję  podejmuje  nauczyciel  nadzorujący  budowę urządzenia  oraz  napisanie

oprogramowania.

6. W przypadku braku chętnych lub rezygnacji ucznia z udziału w wyjeździe jeden uczeń może brać udział w

kilku wyjazdach, w zależności od zaangażowania i wkładu pracy przy realizacji projektu.

7. Komisja sporządzi protokół oraz listę uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu. 

8. Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń do 07.03.2019 r.

Szczegółowych informacji udziela szkolny koordynator projektu Kamilla Dudek.
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