
Regulamin Rekrutacji 
 

do projektu pod tytułem 
 

„Nauka pozaformalna - szansa na lepsza ̨ edukację” 
Ponadnarodowa mobilność uczniów 

 

finansowanego ze środków 
 

Europejskiego Funduszu Spójności 
Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój 

 
 

Kryteria podstawowe 
 

§1 
 
W rekrutacji mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II  
w Siemiatyczach, zwanej dalej Szkołą, którzy jednocześnie spełniają wszystkie poniższe 
kryteria podstawowe: 

a. uczęszczają do klasy 6 lub 7 w roku szkolnym 2020/21 w Szkole Podstawowej nr 3 
w Siemiatyczach; 

b. na świadectwie otrzymanym na zakończenie roku szkolnego 2019/20 uzyskali co 
najmniej dobrą ocenę z języka angielskiego; 

c. na świadectwie otrzymanym na zakończenie roku szkolnego 2019/20 uzyskali co 
najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

 
§2 

 
Udział w procesie rekrutacji jest dobrowolny i w pełni zależny od decyzji ucznia i jego rodziców 
lub opiekunów. 
 

Zgłoszenia 
 

§3 
 

W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji uczeń powinien złożyć w sekretariacie Szkoły lub 
wysłać skan na adres mailowy-sp3@siemiatycze.eu prawidłowo wypełniony Formularz 
Zgłoszeniowy w terminie określonym w §4 niniejszego regulaminu. 
 

 
 
 



§4 
 

Zgłoszenia do procesu rekrutacji przyjmowane będą do dnia 29.01.2021 roku włącznie. Koniec 
terminu przyjmowania zgłoszeń upływa w momencie zakończenia czasu pracy sekretariatu 
Szkoły we wspomnianym dniu. 
 

§5 
 

Wzór Formularza Zgłoszeniowego do procesu rekrutacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 
 

§6 
 
Formularz Zgłoszeniowy w formacie PDF, w wersji przygotowanej do pobrania i wydruku, 
znajduje się na stronie internetowej Szkoły. 
 

§7 
 
 Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy powinien zawierać: 

a. Imię i nazwisko ucznia. 
b. Numer legitymacji szkolnej ucznia. 
c. Podpis rodziców lub prawnych opiekunów ucznia pod klauzulą wyrażenia zgody na 

udział ucznia w projekcie. 
d. Podpis rodziców lub prawnych opiekunów ucznia pod klauzulą informującą 

o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji. 
 
Brak któregokolwiek z powyższych elementów oznaczać będzie, iż Formularz Zgłoszeniowy nie 
został wypełniony prawidłowo a zgłoszenie ucznia nie będzie brane pod uwagę w procesie 
rekrutacji. 
 

Proces rekrutacji 
 

§8 
 

Proces rekrutacji składał się będzie z dwóch elementów zakładających udział ucznia oraz 
dwóch elementów nie wymagających jego udziału. Udział ucznia w obu elementach 
zakładających jego uczestnictwo jest obowiązkowy. Niespełnienie tego warunku oznaczać 
będzie dyskwalifikację ucznia z procesu rekrutacji. 
 

§9 
 
Pierwszym elementem procesu rekrutacji będzie test z języka angielskiego. Odbędzie się on 
z podziałem na dwie grupy. Pierwszą stanowić będą uczniowie klas 6 biorący udział w procesie 
rekrutacji a drugą uczniowie klas 7 biorący udział w procesie rekrutacji. Każda z grup otrzyma 
inny wzór testu, adekwatny do programu nauczania z języka angielskiego dla danej klasy. 
Celem przeprowadzanego testu będzie określenie poziomu umiejętności ucznia z zakresu 



języka angielskiego, w tym słownictwa i konstrukcji gramatycznych istotnych z punktu 
widzenia tematyki projektowej. 
 

§10 
 
Drugim elementem procesu rekrutacji będzie przeliczenie wyników ucznia uzyskanych na 
zakończenie roku szkolnego 2019/20 na punkty. Etap ten nie wymaga czynnego udziału ucznia 
i odbędzie się na podstawie danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym – imienia, 
nazwiska i numeru legitymacji ucznia. 
 

§11 
 
Trzecim elementem procesu rekrutacji będzie przyznanie dodatkowych punktów każdemu 
z uczniów przez wychowawcę klasy do której uczęszcza. Etap ten nie wymaga czynnego 
udziału ucznia i odbędzie się na podstawie danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym – 
imienia, nazwiska i numeru legitymacji ucznia. Punkty przyznane przez wychowawcę 
odzwierciedlać będą: 

a. Aktywność ucznia w ramach społeczności szkolnej. 
b. Pozaszkolną aktywność ucznia. 
c. Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia, w związku z którymi jego udział w projekcie 

byłby szczególnie wskazany. 
 

§12 
 
Czwartym elementem procesu rekrutacji będzie rozmowa ucznia z Komisją Rekrutacyjną. 
Podczas rozmowy każdy uczeń będzie miał okazję do uzasadnienia dlaczego chce wziąć udział 
w projekcie, jak odpowiada on na jego specyficzne potrzeby edukacyjne oraz jak widzi swój 
wkład w działania grupy projektowej. 
Element ten jest opcjonalny a decyzja o jego przeprowadzeniu zostanie podjęta jeśli 
wcześniejsze elementy nie wyłonią ostatecznego kształtu grupy projektowej. Komisja 
Rekrutacyjna może zaprosić do udziału w tym elemencie wszystkich lub tylko niektórych 
uczestników procesu rekrutacji. 
 

§13 
 

O terminie i miejscu przeprowadzenia zarówno testów z języka angielskiego, jak i rozmów 
z Komisją Rekrutacyjną a także o składzie Komisji Rekrutacyjnej rodzice lub opiekunowie 
uczniów zgłoszonych do procesu rekrutacji zostaną powiadomieni za pośrednictwem e-
Dziennika. Sami uczniowie odpowiednie informacje otrzymają od swoich wychowawców. 
 

Punktacja 
 

§14 
 

Każdy z powyżej opisanych etapów procesu rekrutacji będzie generował punkty, które 
zsumowane przełożą się na wynik ucznia w procesie rekrutacji. Odbywać się to będzie według 
następujących wytycznych i skali: 



a. Etap pierwszy – test z języka angielskiego – uzyskać będzie można od 0 do 10 punktów. 
b. Etap drugi – wyniki na koniec roku szkolnego 2019/2020 – uzyskać będzie można od 0 

do 5 punktów za ocenę z zachowania (poprawne – 2 pkt., dobre – 3 pkt., bardzo dobre 
– 4 pkt., wzorowe – 5 pkt.) oraz od 1 do 5 punktów za średnią ocen (przeliczonych 
bezpośrednio). 

c. Etap trzeci – punkty dodatkowe – wychowawca będzie mógł przyznać od 0 do 2 
punktów zgodnie z założeniami opisanymi w §11. 

d. Etap czwarty – rozmowa z Komisją Rekrutacyjną – uzyskać będzie można od 0 do 3 
punktów. 

 
Maksymalny wynik jaki uczeń będzie mógł uzyskać łącznie w procesie rekrutacji to 25 
punktów. 
 

Wyniki 
 

§15 
 

Wyniki uczniów zostaną uszeregowane malejąco na czterech listach - według klas i płci 
(osobna lista dla dziewcząt z klas 6, chłopców z klas 6, dziewcząt z klas 7 i chłopców z klas 7). 
Założenia projektowe stawiają bowiem na równy udział w projekcie uczniów klas 6 i 7 oraz 
dziewcząt i chłopców. 
 

§16 
 
Z każdej z czterech powstałych w ten sposób list wstępnie zakwalifikowane do udziału 
w projekcie zostanie pierwsze dziesięć osób. Kolejne 3 osoby na każdej liście stanowić będą 
listę rezerwową na wypadek, gdyby ktoś z listy głównej z jakiegoś powodu nie mógł wziąć 
udziału w projekcie. 
 

§17 
 

Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez wywieszenie list rankingowych z imionami i nazwiskami 
wstępnie zakwalifikowanych uczniów na Tablicy Ogłoszeń w Szkole oraz rozesłanie 
odpowiedniej informacji do rodziców lub opiekunów uczniów biorących udział w procesie 
rekrutacji poprzez e-Dziennik. 
 

Rekrutacja uzupełniająca 
 

§18 
 

W przypadku, gdy nie wszystkie miejsca na listach rankingowych zostaną wypełnione, 
Dyrektor Szkoły ma prawo ogłosić Rekrutację uzupełniającą. W ogłoszeniu tym zostaną 
również określone jej zasady i termin. 

 
 
 



Procedura odwoławcza 
 

§19 
 

Wraz z listami uczniów wstępnie zakwalifikowanych do udziału w projekcie, ogłoszony 
zostanie termin nadsyłania ewentualnych odwołań. 
 

§20 
 

Odwołania powinny mieć formę pisemną, zawierać podpisy rodziców lub prawnych 
opiekunów uczniów i zostać złożone w sekretariacie Szkoły w terminie zgodnym z zapisem 
w §19. 
 

§21 
 

Odwołania zostaną rozpatrzone przez Komisję Rekrutacyjną na specjalnym posiedzeniu, 
a decyzja w przypadku każdego z nich zostanie wysłana poprzez e-Dziennik do rodziców lub 
opiekunów uczniów których dotyczą. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna. 
 

§22 
 

Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań i uwzględnieniu ewentualnych zmian na listach 
rankingowych zostanie ogłoszona ostateczna lista uczniów zakwalifikowanych do udziału 
w projekcie. Uczniowie ci stanowić będą grupę uczestników projektu. 
 

§23 
 
W przypadku braku wpływu odwołań w terminie o którym mowa w §19 lista uczniów wstępnie 
zakwalifikowanych do udziału w projekcie staje się ostateczną listą uczestników projektu. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§24 
 

Kopia niniejszego regulaminu zostanie umieszczona w sekretariacie Szkoły do wglądu 
wszystkich zainteresowanych. Za pośrednictwem e-Dziennika trafi też do rodziców lub 
opiekunów uczniów klas 6 i 7 Szkoły. 
 
 
 
 


