Zasady rekrutacji uczniów do przeprowadzanych mobilności w ramach projektu
Uczestnicy mobilności zostaną wytypowani przez wychowawców klas, spośród chętnych uczniów.
Dodatkowo zespół do spraw rekrutacji (w skład którego wchodzą nauczyciele i dyrektorzy szkól
partnerskich) przeprowadzi konsultacje z pedagogiem szkolnym, oraz rodzicami uczniów. Ostateczną
decyzję podejmie na bazie następujących kryteriów doboru uczestników, za które będą przyznawane
punkty:
- postawa otwartości na nowe doznania i doświadczania; uczeń musi chcieć rozwijać możliwości,
podnosić kompetencje, pokonywać swoje ograniczenia, chętnie i aktywnie włączać się do zadań
realizowanych lokalnie i w krajach partnerskich, aby wynieść z nich jak najwięcej; swoim zachowaniem
godnie reprezentować szkołę (4 pkt.);
- rodzice ucznia wyrażają zgodę na jego udział w wyjeździe, świadomie i odpowiedzialnie podejmują
współpracę z nauczycielami na rzecz działań projektowych (3 pkt.);
- stan zdrowia, poziom funkcjonowania, oraz samodzielność ucznia jest na poziomie pozwalającym na
odbywanie jednotygodniowych wyjazdów zagranicznych; uczeń dobrze znosi podróż, reaguje
pozytywnie na zmianę otoczenia, potrafi poradzić sobie z rozłąką z najbliższymi, nie stwarza
niebezpiecznych sytuacji dla siebie i innych (2 pkt.);
- uczeń wykazuje wysoki poziom frekwencji na zajęciach, a wszystkie nieobecności są przez rodziców
usprawiedliwiane. (1 pkt.);
- uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (1 pkt);
- uczeń musi mieć dokument tożsamości, albo inny dokument uprawniający do przekraczania granic
państw Unii Europejskiej, albo mieć możliwość wyrobienia tego dokumentu (1 pkt.);
- przed każdą mobilnością zostaną zorganizowane konkursy dające uczniom możliwość wykazania się
inicjatywą, zaangażowaniem, kreatywnością. bierzemy pod uwagę wkład i zaangażowanie uczniów, a
nie efekt końcowy (2 pkt.);
- uczniowie, którzy kończą naukę w szkole (1 pkt.).
Od decyzji zespołu rekreacyjnego będzie przysługiwało odwołanie w terminie 7 dni. Osoby, które nie
zakwalifikują się do wyjazdu w ramach projektu, będą mogły brać udział w działaniach integracyjnych
ze szkołami partnerskimi na terenie naszej szkoły.
W przypadku wyjazdów rodzice, których dziecko przejdzie pomyślnie etapy weryfikacji, będą
zobowiązani do podpisania stosownej deklaracji w celu zabezpieczenia przed nieuzasadnioną
rezygnacją.

