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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Opowiedz mi o moim świecie. 

 Ponadnarodowa mobilność uczniów  
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim” 

finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 

 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Opowiedz 
mi o moim świecie. Ponadnarodowa mobilność uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim” współfinansowanym z 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Sokołowie Podlaskim w okresie 4 miesięcy.  

3. W projekcie planowana jest mobilność uczniów: wyjazd 20 uczniów do Grecji 
(miejscowość: Leptokarya Pieria, przewidywany termin: 14.05.2023 - 27.05.2023).   

§ 2 Cel i założenia projektu 

Projekt ma na celu wszechstronny rozwój uczniów poprzez naukę zbierania  i 
selekcjonowania informacji, tworzenie prezentacji i ich przedstawianie, nawiązywanie 
kontaktów i współpracę z kolegami i koleżankami z innych krajów, będzie doskonalić 
umiejętności interpersonalne oraz językowe. Zadaniem młodzieży będzie zebranie i 
opracowanie informacji o partnerach projektu z różnych dziedzin życia. Uczniowie 
partnerskich szkół poznają kulturę, zainteresowania kolegów z drugiego kraju. Istotą 
współpracy ma stać się wymiana informacji na temat nie tylko życia codziennego, ale 
również edukacji czy spędzania czasu wolnego. Zgodnie z tematem wiodącym: „Opowiedz 
mi o moim świecie”, punktem wyjścia staną się stereotypy, które dana narodowość ma na 
temat partnerskiego kraju, a konfrontacja młodzieży ma stopniowo zastąpić myślenie 
stereotypowe prawdziwą wiedzą o danej kulturze. Osoby pochodzące z różnych tradycji 
kulturowych posługują się w pewnej mierze właśnie myśleniem stereotypowym. Miewa 
ono cechy negatywne. Bywa też efektem braku wiedzy pogłębionej. Dostrzegamy, że 
stereotypy nasilające się podczas pandemicznych zaniedbań edukacyjnych mogą mieć 
bardziej negatywne skutki niż skróty myślowe kształtowane w warunkach pogłębionej 
intelektualnej refleksji. Remedium jest dialog, konfrontacja stanowisk w sytuacji 



 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU : 

“OPOWIEDZ MI O MOIM ŚWIECIE" 
PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII 

SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SOKOŁOWIE PODLASKIM 

2 

 

poszanowania tożsamości i prawa do wolnej wypowiedzi, subiektywnej i obiektywnej. 
Ostatecznie w trakcie spotkań uczestników w poszczególnych krajach goście będą 
prezentować zebraną wiedzę na temat kraju - gospodarza. 
Dzięki temu uczniowie rozwiną, poprawią umiejętność prowadzenia skutecznej 
komunikacji i znajomość języka angielskiego. Projekt zakłada, że młodzież tematem 
własnych prezentacji uczyni przede wszystkim swoją miejscowość, region, jak i dokona 
autoprezentacji. Po omówieniu stereotypowego postrzegania, pojawi się bowiem potrzeba 
przedstawienia uczestników programu: informacji o miejscu zamieszkania, przybliżenie 
historii, stworzenie wirtualnej wystawy o swoim mieście i okolicy. Będą również pisać 
bloga o najciekawszym miejscu w swoim regionie. Będą autorami banera lub filmu o 
najbardziej charakterystycznej rzeczy lub miejscu. Pozwoli to na wielu poziomach 
wykorzystać technologię informacyjną. Zadaniem gospodarzy będzie bowiem uzupełnienie 
obiegowej wiedzy o informacje i ciekawostki regionu, które  trudno uzyskać w 
powszechnie dostępnych źródłach. Wiedza powinna obejmować szeroki zakres. Od 
geografii i przyrody regionu do życia codziennego, tak by młodzież mogła podążać za 
swoimi zainteresowaniami.  Nie zabraknie tym samym wymiaru ściśle edukacyjnego. Taki 
projekt pozwala zaakcentować treści związane z ochroną środowiska i zdrowia. Po analizie 
specyfiki własnego regionu młodzi ludzie określą, co mogą zrobić dla ochrony środowiska, 
porównają, jakie działania przeprowadzane są w ich kraju, a jakie rozwiązania dominują w 
państwie szkoły partnerskiej. W tym celu powstaną plakaty/krótki film mające formę 
reklamy społecznej w ramach ogłoszonego konkursu dla zespołów zadaniowych: „Proste 
sposoby, aby ocalić planetę”. Panel ekologiczny zakończy dyskusja na temat: „Zielony 
Dzień w mojej szkole”. Pojawią się również badania, doświadczenia uświadamiające 
różnice kulturowe i przestrzenne – na przykład z dziedziny astronomii, geografii czy 
przyrody. Skłoni to ostatecznie uczestników projektu do porównania systemu oświaty w 
partnerskich szkołach.   

§ 3 Rekrutacja 

1. Rekrutacja ma charakter dobrowolny. 

2. Do udziału w projekcie mogą się ubiegać uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim, którzy na wcześniejszych etapach 
edukacyjnych nie uczestniczyli w programie typu POWER (dozwolone jest wcześniejsze 
uczestnictwo w programach Erasmus). Do rekrutacji zapraszamy uczniów z klas 
pierwszych, drugich i trzecich.  

3. Zostanie powołana komisja rekrutacyjna, której zadaniem będzie wyłonienie 
kandydatów na wyjazd zagraniczny, weryfikacja i analiza złożonych dokumentów. 
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Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w oparciu o równość szans przy 
ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, 
pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznanie, itd. 

4. Od uczestników mobilności oczekujemy wysokiej kultury osobistej, komunikatywności, 
otwartości, umiejętności współpracy w grupie, rzetelności i sumienności podczas realizacji 
postawionych zadań. 

5. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane z powodu braku miejsc, będą umieszczone na 
liście rezerwowej i będą mogły  zostać włączone do projektu w przypadku rezygnacji z 
udziału w projekcie przez osoby z listy podstawowej. 

6. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według 
określonych kryteriów w regulaminie, zostaną utworzone dodatkowe kryteria. 

7. Uczniowie biorący udział w projekcie powinni posiadać ważny dowód osobisty lub 
paszport oraz kartę EKUZ (wydawaną przez NFZ).  

8. W przypadku zakwalifikowania się do projektu, uczeń oraz jego rodzic/opiekun (w 
przypadku ucznia niepełnoletniego) jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania 
dokumentów niezbędnych do realizacji projektu: 

a) Umowy; 

b) Porozumienia o programie zajęć; 

c) Oświadczenia uczestnika; 

d) Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 

9. Przebieg rekrutacji: 

 - zgłoszenie chęci udziału w projekcie nastąpi poprzez złożenie przez ucznia w 
sekretariacie lub drogą mailową na adres: sekretariat@liceum.sokolowpodl.pl  poprawnie 
wypełnionego formularza rekrutacyjnego do dnia 17.03.2023. 

Formularze rekrutacyjne będą dostępne do pobrania na stronie internetowej szkoły, 
zakładka: „Działania edukacyjne” – „Projekty”. 
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Osoby, które prześlą zgłoszenie, otrzymają informację na temat daty i miejsca ogłoszenia 
wyników rekrutacji. 

Punktacja: 

1) Ocena z języka angielskiego (z klasyfikacji śródrocznej - I semestr roku szkolnego 

2022/2023): 

- ocena celująca: 6 pkt.; 

- ocena bardzo dobra: 5 pkt.; 

- ocena dobra: 4 pkt.; 

- ocena dostateczna: 3 pkt.; 

- ocena dopuszczająca: 2 pkt.  

2) Średnia ocen z I semestru roku szkolnego 2022/2023: 

- średnia: 6,00 - 5,10 - 6 pkt.; 

- średnia poniżej: 5,10 do 4,50 - 5 pkt.; 

- średnia poniżej: 4,50 do 4,00 - 4 pkt.; 

- średnia poniżej: 4,00 do 3,50 - 3 pkt.; 

- średnia poniżej: 3,50 do 3,00 - 2 pkt. 

3) Ocena zachowania: 

-  ocena wzorowa: 6 pkt.; 

- ocena bardzo dobra: 5 pkt.; 

- ocena dobra: 3 pkt.; 

- ocena poprawna: 1 pkt. 

4) Frekwencja: 

- 100% - 95%: 6 pkt.; 

-  poniżej 94% do 90%: 5 pkt.; 

- poniżej 90% do 80%: 4 pkt.; 
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-  poniżej 80% do 70%: 2 pkt.; 

- poniżej 70%: 0 pkt. 

5) Działalność na rzecz szkoły/klasy - promowane są działania podjęte przez 

ucznia/uczennice w trakcie nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Sokołowie Podlaskim, a w szczególności te z I semestru roku szkolnego 2022/2023. 

- trzy lub więcej aktywności: 3 pkt.; 

- dwie aktywności: 2 pkt.; 

- jedna aktywność: 1 pkt. 

6) Uczeń z mniejszymi szansami: 5 pkt. 

Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę 

punktów. Podczas rekrutacji nie będzie brana pod uwagę płeć, religia, wyznanie, orientacja 

seksualna czy przynależność rasowa. Rekrutacja zostanie przeprowadzona na zasadach 

równości.  


