
         

Regulamin Rekrutacji i udziału uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku w przedsięwzięciu „Gramy 
razem. Polsko – Czeskie zmagania sportowe” w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność 
uczniów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza  
Edukacja  Rozwój (PO WER)

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji i udziału uczniów w przedsięwzięciu „Gramy 
razem.

2. Polsko – Czeskie zmagania sportowe” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność 
uczniów” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza  
Edukacja  Rozwój (PO WER)

3. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zespół Szkół nr 6 w Rybniku z siedzibą w Rybniku, 
ul S. Małachowskiego 145.

4. W mobilności  odbywającej  się w terminie 17.11.2019-23.11.2019 weźmie udział  grupa 10
uczniów wraz z 3 opiekunami.

5. Całe przedsięwzięcie będzie realizowane w terminie od 01.09.2019 do 29.02.2020. Obejmuje
ono: wizytę przygotowawczą w Hlucinie dla 2 nauczycieli, zajęcia przygotowujące uczniów
do wyjazdu (20 godzin) oraz wyjazd na obóz.

6. Celem głównym odbywającej  się  w ramach przedsięwzięcia mobilności  będzie  wyjazd  na
obóz  sportowy  grupy  10-ciu  uczniów,  aby  doskonalić  umiejętności  techniczne  gier
sportowych, w tym gry w unihokeja.

7. Uczeń  biorący  udział  w  mobilności  nie  ponosi  kosztów  finansowych  w  związku  z  jej
realizacją. Koszty uczestnictwa w mobilności ponadnarodowej ucznia pokrywa Zespół Szkół
nr  6  w  Rybniku.  Środki  finansowe  pochodzą  z  przedsięwzięcia  „Gramy  razem.  Polsko-
Czeskie  zmagania  sportowe”  realizowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza
Edukacja  Rozwój,  projektu  „Ponadnarodowa  mobilność  uczniów”  finansowanego  z
Europejskiego Funduszu Społecznego.

8. Mobilność odbędzie się w w Odborne uciliste a Prakticka skola w Hlucin (Praktyczna Szkoła
Zawodowa w Hlucinie).

II. Warunki uczestnictwa
1.  Udział w obowiązkowym etapie przygotowania do mobilności w wymiarze określonym przez 
szkołę, we wskazanym przez szkołę miejscu i przeprowadzonym przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach. Etap przygotowawczy będzie odbywał się w terminie 01.10.2019- 15.11.2019.

2.  Udział  i  realizacja  działań  określonych  w  harmonogramie  mobilności  ponadnarodowej
odbywającej się w Odborne uciliste a Prakticka skola w Hlucin (Praktyczna Szkoła Zawodowa 
w Hlucinie).

3.  Udział  w obowiązkowym procesie  ewaluacji  (badaniu)  określonym przez szkołę w formie
testowej,  polegającym na sprawdzeniu poziomu kompetencji kluczowych przed i po mobilności.



III.          Rekrutacja

1. Rekrutacja  odbędzie  się  w  terminie  od  23.09.2019  do  30.09.2019  zgodnie  z  Politykami
Horyzontalnymi  UE oraz  polityką  równości  szans.  W wyniku  procesu  rekrutacji  zostanie
wyłoniona  grupa  10  uczniów.  W  przypadku  większej  liczby  zainteresowanych  zostanie
utworzona lista rezerwowa.

2. Zainteresowani  uczniowie  powinni  złożyć  kartę  zgłoszenia  uczestnika  dostępną  
u Koordynatora projektu do 30.09.2019

3. Komisja  Rekrutacyjna  została  powołana  przez  Dyrektora  Zespołu  Szkół  nr  6  w Rybniku.
składa się z  3 nauczycieli ZS nr 6 w Rybniku.

Przewodniczący Komisji – mgr Tatiana Szuła

Członek Komisji – mgr inż. Sabina Kuźnik

Członek Komisji – mgr Emilia Musiolik 

4. Kryteria zakwalifikowania ucznia do Ponadnarodowej mobilności- punktacja 0-5

a) oświadczenie rodzica o braku przeciwskazań zdrowotnych do aktywności sportowej,

b) ocena zachowania w szkole,

c) reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych,

d) aktywność ucznia w obszarze szkoły i klasy,

e) relacje z rówieśnikami,

f) stosunek do nauki.

g) udział   w zajęciach  z  przygotowania  oraz  w wyjeździe  nie  może  kolidować z  innymi
zajęciami obowiązującymi ucznia, w tym z praktyczną nauką zawodu.

Maksymalna punktacja do zdobycia to 30. 10-ciu uczestników z najwyższą punktacją zostanie
zakwalifikowanych do realizacji przedsięwzięcia.  W przypadku, gdy dwie osoby otrzymają
taką sama liczbę punktów o wyborze będzie decydował Dyrektor ZS nr 6 w Rybniku. Proces
rekrutacji  zostanie  zakończony  sporządzeniem  protokołu.  W  przypadku  rezygnacji  
z uczestnictwa, zgodę otrzymuje uczeń z listy rezerwowej. 

5. Ogłoszenie  wyników  rekrutacji  zostanie  podane  do  wiadomości  publicznej  a  lista
zakwalifikowanych uczniów zostanie zawieszona na tablicy ogłoszeń.

IV. Postanowienia końcowe.



1. Powyższy  regulamin  wchodzi  w życie  z  dniem podpisania  go  przez  Dyrektora  ZS nr  6  
w  Rybniku  i  Koordynatora  projektu  i  obowiązuje  do  czasu  zakończenia  realizacji
przedsięwzięcia.

2. Realizator zastrzega prawo zmiany Regulaminu Rekrutacji.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

4. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Koordynatora projektu.

Rybnik, 23.09.2019


