
REGULAMIN

udziału ucznia w projekcie “Enhancing post-covid psychological self-awareness through

returning to natural earth resources” o numerze przedsięwzięcia 2021-1-PMU-4233 w

ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój



I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie „Ponadnarodowa

mobilność uczniów”.

2. Regulamin dostępny jest w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu, ul.

Młodzieżowa 26, 12-200 Pisz oraz na stronie internetowej szkoły www.lo2.pisz.pl

3. Projekt realizowany jest w Partnerstwie przez Lidera: II Liceum Ogólnokształcące,

ul. Młodzieżowa 26, 12-200 Pisz oraz Partnera: 4th General Lyceum of Katerini,

Mitropoleos street 2, 60131 Katerini w Grecji.

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2022 r. do 31.10.2022 r.

5. Projekt skierowany jest do uczniów II Liceum Ogólnokształcącego  w Piszu.

6. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest

bezpłatny. Źródłem finansowania przedsięwzięć, w jakich uczestniczą uczniowie

szkoły,  jest Europejski  Fundusz Społeczny.

7. Głównym celem projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych w zakresie

wielojęzyczności, w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz kompetencji

cyfrowych uczestników .

8. Sprawy organizacyjne związane z udziałem ucznia w projekcie należy zgłaszać do

koordynatora szkolnego wyznaczonego przez Dyrektora II Liceum

Ogólnokształcącego  w Piszu, do p. Anety Ramotowskiej.

II. Uczestnicy projektu

1. Projekt skierowany jest do uczniów klas pierwszych - trzecich II Liceum

Ogólnokształcącego w Piszu.

2. Udział w projekcie zgłasza sam uczeń, a rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na udział

dziecka w projekcie.

3. Warunkiem udziału w projekcie uczniów II Liceum Ogólnokształcącego jest:

a) zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja,

b) wypełnienie i złożenie Karty zgłoszenia ucznia (zał. nr 1) oraz złożenie czytelnego

podpisu przez ucznia i   rodzica/opiekuna prawnego,

http://lo2.pisz.pl/


c) pozytywne zweryfikowanie pod względem formalnym i merytorycznym przez

komisję rekrutacyjną.

4. Kartę zgłoszenia ucznia ( zał. 1) należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego, u

p. Małgorzaty Krom, w terminach:

● 20 czerwca 2022 (poniedziałek) w godzinach 10.00-14.00

● 21 czerwca 2022 (wtorek) w godzinach 8.00- 13.00

Termin podany wyżej jest ostateczny!

Lista zakwalifikowanych uczestników do projektu oraz lista rezerwowa uczestników zostanie

sporządzona do 23.06.2022 r.

III. Rekrutacja

1. Rekrutacja obejmie ocenę formalną i merytoryczną:

a) kryteria oceny formalnej:

● poprawność złożonej  Karty zgłoszenia ucznia,

● wyrażenie zgody przez  rodzica/opiekuna prawnego na:

- udział dziecka w projekcie,

- na przetwarzanie  danych osobowych dziecka

- wprowadzenie  danych osobowych dziecka do systemów informatycznych FRSE

b) kryteria punktowe oceny merytorycznej :

● zaangażowanie ucznia w życie szkoły i społeczności lokalnej, w tym projekty

edukacyjne, akcje charytatywne w roku szkolnym 2021/2022 - max 15 pkt

● średnia ocen na koniec roku szkolnego 2021/2022

5,0 i powyżej - 5 pkt., > 4,5 – 4 pkt., > 4,0 - 3 pkt., > 3,5 – 2 pkt., > 3,0 – 1 pkt.

● ocena zachowania na koniec roku szkolnego 2021/2022

wzorowe – 5 pkt., bardzo dobre – 4 pkt., dobre – 3 pkt., poprawne – 2 pkt.,

nieodpowiednie- 1 pkt

● ocena z języka angielskiego uzyskana na koniec roku szkolnego 2021/2022

celujący - 5 pkt., bardzo dobry– 4 pkt., dobry - 3 pkt., dostateczny – 2 pkt.,

dopuszczający – 1 pkt.



● kryterium dodatkowe w przypadku takiej samej sumy punktów- rozmowa

indywidualna prowadzona w języku angielskim oceniająca predyspozycje ucznia do

udziału w projekcie, frekwencja ucznia w semestrze poprzedzającym rekrutację

uczestników do projektu, sytuacja rodzinna (rodzina niepełna, wielodzietna, o niskim

statusie społecznym, wyjazdy zagraniczne)-(max 5 pkt.).

2. Komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:

● Iwona Karczmarz – wicedyrektor szkoły

●

●

przeprowadza  rekrutację.

3. Procedura rekrutacji:

a) złożenie Karty zgłoszenia ucznia z ewentualnymi zaświadczeniami o zrealizowanych

projektach lub działaniach charytatywnych w terminie wskazanym w punkcie II.4.

Nie dopuszcza się składania dodatkowych zaświadczeń po terminie wymienionym w

punkcie II.4 niniejszego Regulaminu;

b) ocena punktowa Karty zgłoszenia ucznia

● ustalenie łącznej oceny merytorycznej punktowej na podstawie oceny punktowej

formularzy rekrutacyjnych

● w przypadku takiej samej sumy punktów ocena punktowa indywidualnej rozmowy z

uczniem

c) utworzenie przez Komisję listy podstawowej uczestników zakwalifikowanych do

udziału w projekcie w liczbie 20 osób;

d)

4. O wynikach procesu kandydat poinformowany zostanie za pośrednictwem dziennika

elektronicznego (ze względu na RODO nie będzie opublikowana pełna lista z danymi na

stronie szkoły, a jedynie podana informacja o zakończonym procesie).

5. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby kandydatów zostanie

przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

utworzenie listy rezerwowej uczestników w liczbie 10 osób.

Aleksandra Gorczyńska-Brózio

Aneta Ramotowska



V. Planowany harmonogram i organizacja mobilności

1. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań

DZIAŁANIE 1

Działania przygotowawcze

do udziału w mobilności

Przygotowanie kulturowe.

Przygotowanie pedagogiczne: zajęcia integracji i współpracy.

Przygotowanie językowe ( język angielski i język grecki).

DZIAŁANIE 2

Działania w zakresie

mobilności

Dzień 1 Uczniowie zaaklimatyzują się w nowym miejscu,

podczas spaceru po okolicy z grupą grecką poznają lokalną

przyrodę, robią zdjęcia nowopoznanym gatunkom roślin, aby

później odnaleźć je w Internecie i zrobić prezentację na temat

lokalnej flory.

Dzień 2 Wizyta zapoznawcza w szkole partnerskiej,

przedstawienie swojego regionu, a w szczególności jego walorów

ekologicznych oraz tradycji regionalnych w języku angielskim.

Dzień 3 W poszukiwaniu produktów regionalnych – gra miejska.

Uczniowie będą mieli za zadanie znaleźć produkty

regionalne na miejskich targowiskach oraz pozyskać w języku

angielskim informacje o nich od przechodniów. Zebrane

informacje zamieszczają na swoich profilach społecznościowych

w formie reportażu.

Dzień 4 Zajęcia w szkole partnerskiej. „Odnajdujemy się w

rzeczywistości pocovidowej” Uczniowie przedstawią



działania szkoły, które pomogły im wrócić do rzeczywistości po

pandemii. Nasi uczniowie przedstawią  również relację z

„Tygodnia świadomości zdrowia psychicznego”, przedstawią

swoje propozycje. Wspólne warsztaty pomogą wymienić się

doświadczeniami. Zrelacjonują projekt edukacyjny “Każdy

człowiek jest ważny”

Dzień 5 Zwiedzanie plantacji drzewek oliwnych oraz poznanie

procesu produkcji oliwy z oliwek. Uczniowie greccy

zaprezentują wartości odżywcze, medyczne i kosmetyczne oliwy

oraz produktów z nią  związanych, a następnie nasi uczniowie

przygotują artykuł, oraz prezentacje multimedialne na ten temat i

umieszczą go w mediach społecznościowych.

Dzień 6 “W poszukiwaniu spokoju” – uczniowie poszukują

dźwięków natury, rejestrują  a następnie wykorzystują je w

tworzeniu ścieżki relaksacyjnej.

Dzień 7 „Wieczór grecki” – uczniowie poszukują regionalnych

dań , muzyki, tańca i kultury następnie przygotowują

wieczór grecki z greckim poczęstunkiem, tańcem i muzyką.

Dzień 8. „Eko zdrowie psychiczne” - debata z uczniami szkoły

partnerskiej na temat „Stan środowiska a kondycja psychiczna

młodego człowieka”.

Dzień 9. „Powrót do natury” – wycieczka do wioski pasterskiej

Pantelejmon; poszukiwanie metod w tworzeniu eko produktów.



Dzień 10. „Bezpieczeństwo w sieci”

Zapoznamy uczniów z usługami i aplikacjami do

przechowywania danych i materiałów przygotowanych w trakcie

projektu w chmurze, do archiwizowania najważniejszych plików,

budowania zasobów do pracy grupowej, dzielenia się  treściami z

innymi osobami (np. Dropbox, Google Drive, iCloud, SkyDrive,

Ubuntu One) i synchronizowania zasobów między różnymi

urządzeniami.

Dzień 11. “Kreatywne korzystanie z technologii cyfrowych i

mediów” Zapoznamy uczniów z nowymi programami

informatycznymi. Ich zadaniem będzie praca w grupach i

stworzenie materiałów tj. memy, komiksy, plakaty i infografiki na

bazie przygotowanego samodzielnie lub w grupie scenariusza.

Tematem prac będzie nasz projekt. Uczniowie poznają

aplikacje/usługi pozwalające na szybkie przygotowanie (np.

dzięki szablonom czy generatorom) wspomnianych form.

Dzień 12. Podsumowanie mobilności. Analiza profili uczniów na

FB, dyskusja na temat mediów społecznościowych w dzisiejszym

świecie. Rozdanie certyfikatów.

DZIAŁANIE 3

Działania następcze

Upowszechnianie efektów i rezultatów projektu poprzez udział

w spotkaniach promujących, konferencjach, przygotowanie

materiałów promujących, itp.

2. Organizacja mobilności :

a) Mobilność będzie trwała 14 dni. Planowany termin mobilności 11 -24.09. 2022 r.



b) Jako okres mobilności rozumie się czas trwania wyjazdu zagranicznego,

uwzględniając 12-dniowy harmonogram zajęć merytorycznych w wymiarze 6 godzin

dziennie oraz jeden dzień bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu zajęć

merytorycznych oraz dwa dni następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu zajęć

merytorycznych przeznaczonych na podróż.

c) Zajęcia merytoryczne zostaną przeprowadzone przez grupę projektową w formie

warsztatów.

d) Uczestnicy w trakcie mobilności będą mieć zapewniony transport, dojazdy,

wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie, opiekuna grupy.

3. Warsztaty prowadzone będą zgodnie z harmonogramem mobilności, pod nadzorem osób

posiadających odpowiednie kwalifikacje.

4. Nadzór nad prawidłową realizacją i organizacją warsztatów sprawuje koordynator

merytoryczny we współpracy z koordynatorem mobilności Partnera ponadnarodowego.

VI. Obowiązki uczestników projektu oraz rodziców/opiekunów prawnych

1. Obowiązki ucznia jako uczestnika mobilności:

a) udział w obowiązkowym etapie przygotowania do mobilności w wymiarze co

najmniej 20 godzin zegarowych, w tym:

● kurs językowy obejmujący poznanie alfabetu oraz słownictwo podstawowe w

języku greckim. Zajęcia poprowadzi lektor j. greckiego.

● kurs języka angielskiego. Celem szkolenia jest przełamanie bariery językowej,

przypomnienie i ćwiczenie podstawowych dialogów (restauracja, hotel,

sklep);

● zajęcia  z psychologiem;

● zajęcia z przygotowania kulturoznawczego.

b) aktywny udział i realizacja działań określonych w harmonogramie mobilności

ponadnarodowej odbywającej się w  Katerini w Grecji;

c) udział w obowiązkowym procesie ewaluacji (badaniu) określonym przez szkołę w

formie ankiety lub obserwacji, polegających na sprawdzeniu poziomu kompetencji

kluczowych przed i po mobilności w zakresie poniższych 5 pytań:



• Czy udział w przedsięwzięciu przyczynił się do wzrostu poziomu znajomości

języka obcego?

• Czy udział w przedsięwzięciu wpłynął na zainteresowanie lub podniesienie

wiedzy w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (np. komputer, Internet,

aplikacje, urządzenia ICT) w procesie uczenia się?

• Czy udział w przedsięwzięciu wpłynął na zdobycie umiejętności lub

doświadczenia w zakresie współpracy w grupie?

• Czy udział w przedsięwzięciu umożliwił podejmowanie nowych inicjatyw

mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości, kreatywności lub strategicznego

myślenia?

• Czy udział w przedsięwzięciu przyczynił się do poszerzenia wiedzy na temat

innych tradycji/kultur/obyczajów?

d) wpisy na listę obecności podczas zajęć przygotowawczych oraz warsztatów.

2. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

a) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,

b) bieżącego informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących

zakłócić jego udział w projekcie,

c) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad i godne reprezentowanie

II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu,

d) stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację

projektu,

e) posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu oraz dokumentu EKUZ,

f) posiadania ważnego paszportu covidovego.

3. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wglądu i modyfikacji podanych danych

osobowych udostępnionych na potrzeby projektu.



VII. Procedura odwoławcza

1. Każdy kandydat, który nie zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie na

podstawie złożonej Karty zgłoszenia ucznia, będzie miał prawo do odwołania się od

oceny Komisji rekrutacyjnej do Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu.

2. Odwołanie, w formie pisemnej, zawierające argumentację, należy złożyć w

Sekretariacie Szkoły w terminie 5 dni roboczych od daty poinformowania o

wynikach rekrutacji.

3. Komisja rekrutacyjna rozpatrzy wniosek w terminie 2 dni roboczych i poinformuje

kandydata za pomocą e dziennika o decyzji.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi

na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów

prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia

wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do

dokonania oceny i kontroli realizacji projektu.

3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest załącznik nr 1 — Karta zgłoszenia

ucznia.


