
Regulamin Rekrutacji Uczniów do projektu Erasmus+ w ZSS DON BOSCO

1. Proces  rekrutacji  poprzedzony  będzie  zamieszczeniem  informacji  na  tablicy  ogłoszeń,  na
stronie szkoły oraz informacją na apelu szkolnym, a także w czasie spotkania informacyjnego
dla wszystkich uczniów.  Podane zostaną wówczas miejsca mobilności, orientacyjne daty oraz
liczba uczniów biorących w nich udział.

2. Uczniowie chętni do udziału w projekcie Erasmus+ (zwani dalej kandydatami) zobowiązani są
wypełnić w terminie ankietę rekrutacyjną online zgodnie z kalendarzem rekrutacji. 

3. Kandydaci  zobowiązani  są  przedłożyć  w  wyznaczonym  terminie  w  formie  papierowej  i
cyfrowej (mailowo) swoje CV i list motywacyjny w języku angielskim.

4. Kandydaci  zobowiązani  są do podejścia do rozmowy kwalifikacyjnej  w języku angielskim i
uzyskania  z  niej  min  19 punktów z  20.Kryteria  oceniania  na  rozmowach kwalifikacyjnych
znajdują się w Załączniku 1. 

5. Kandydaci ubiegający się o udział w mobilności długoterminowej są zobowiązani do podejścia
do  rozmowy  rekrutacyjnej  zgodnie  z  pkt  3  oraz  do  rozmowy  w  języku  francuskim  lub
niemieckim w zależności od kraju, w którym będzie się odbywać mobilność. 

6. Kandydat musi mieć min. ocenę dobrą z zachowania w semestrze poprzedzającym ubieganie
się o miejsce w projekcie oraz pozytywną ocenę wychowawcy.

7. Przyjmowani będą kandydaci zaangażowani w naukę i życie szkoły.

8. Pierwszeństwo  mają  kandydaci,  którzy  wcześniej  nie  uczestniczyli  w  żadnej  mobilności
projektowej Erasmus+, a także uczniowie z Europy Wschodniej z uregulowanym statusem
prawnym. 

9. Pierwszeństwo  będą  mieć  kandydaci  z  klas  starszych  ze  względu  na  mniejszą  możliwość
podróżowania z powodu  przygotowań do egzaminu maturalnego.

10. Kandydaci  z  klas  4  mogą  ubiegać  się  o  udział  w  projekcie  jedynie  w  wyjątkowych
indywidualnie rozpatrywanych sytuacjach, o ile nie mieli możliwości udziału w mobilnościach
w latach wcześniejszych.

11. Po  zakończonej  rekrutacji  opracowana  zostanie  lista  główna  uczestników  oraz  lista
rezerwowa w przypadku rezygnacji lub przypadków losowych.

12. W  przypadku  rezygnacji  z  udziału  w  mobilności  po  zakupieniu  biletów  uczestnik  jest
zobowiązany pokryć koszty biletów lub ich przebukowania.

Uchwalono dnia: 28 lutego 2022 r. 


