REGULAMIN REKRUTACJI
DO PROJEKTU
„Truly Independent”
realizowanego przez
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie
finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach programu Erasmus Plus – Partnerstwo Strategiczne na rzecz edukacji

§1

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pt. "Truly
Independent/Prawdziwie niezależni”, który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach
programu Erasmus + .
§2

Informacje o projekcie:
1. Projekt realizowany jest w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie w okresie
01.11.2016r. – 31.10.2018r.
2. W projekcie biorą również udział szkoły z Włoch, Malty i Turcji.
3. Projekt jest realizowany w ramach finansowanego przez Unię Europejską programu Erasmus +.
4. Projekt

skierowany

jest

do

wychowanek

Młodzieżowego

Ośrodka

Wychowawczego

w Radzionkowie.
5. W skład zespołu zarządzającego projektem wchodzą :
Marcin Łączkowski - koordynator projektu
Danuta Stuła – organizacji mobilności
Beata Kusiak–Obora - monitoring i ewaluacji projektu
Anna Guzy – upowszechnianie, działania związane z ICT, strona internetowa projektu
Katarzyna Knapik – asystent ds. finansowych

§3
Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacja prowadzona będzie w listopadzie 2016 r. przez Zespół Rekrutacyjny w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie
2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą: Dyrektor MOW – Tomasz Stuła, Koordynator projektu
– Marcin Łączkowski,

nauczyciel odpowiedzialny za organizację mobilności – Danuta Stuła,

nauczyciel odpowiedzialny za monitoring i ewaluację projektu- Beata Kusiak-Obora
3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej
MOW, a także zostanie przedyskutowany z wychowankami na zajęciach wychowawczych.
4. Uczestnikiem projektu może być osoba, która: - z własnej inicjatywy wyraża chęć aktywnego
uczestnictwa w projekcie i jest wychowanką Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego lub
uczennicą dochodzącą w szkołach wchodzące w skład MOW Radzionków
5. Proces rekrutacji obejmuje:
a) złożenie formularza aplikacyjnego o zakwalifikowanie do udziału w projekcie wraz z
załącznikami (załączniki nr 1-5 do Regulaminu) do dnia 16.11.2016r.
b)

akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny

c) ogłoszenie wyników w dniu 22.11.2016r.
d)

pierwsze spotkanie organizacyjne w dniu 23.11.2016r.

6. Wychowanka ubiegająca się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinna złożyć do
koordynatora następujące dokumenty:
a)

formularz zgłoszeniowy

b)

opinię wychowawcy klasy

c)

opinię wychowawcy kontraktowego z uwzględnieniem informacji n/t zachowania i
zaangażowania w życie grupy i szkoły

7. Zespół Rekrutacyjny sporządzi i zamieści listę główną i rezerwową

na stronie internetowej

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie.
8. W przypadku, gdy wychowanka z listy głównej zrezygnuje z udziału w projekcie, zostanie skreślona
na wniosek koordynatora projektu jej miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy
rezerwowej.
9. Kandydatka na uczestniczkę projektu powinna spełniać następujące wymagania: • we wrześniu
2016r. ma ukończone 13 lat i jest wychowanką Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego lub
uczennicą w szkole wchodzącej w jego skład MOW Radzionków , • posiadać pozytywną opinię

wychowawcy klasy i wychowawcy kontraktowego z uwzględnieniem informacji n/t zachowania
i zaangażowania w życie szkoły i grupy
§4
Kryteria rekrutacji:
1. Kandydatka będzie mogła uzyskać maksymalnie 20 punktów, na które składa się:
a) ocena z zachowania - minimum poprawna: ocena poprawna – 2, ocena dobra – 3 punkty
ocena bardzo dobra – 4 punkty ocena wzorowa – 5 punktów
b) zaangażowanie w życie szkoły (maksymalnie 5 pkt )
c) zaangażowanie w życie grupy wychowawczej ( maksymalnie 5 pkt)
d) średnia ocen z języka angielskiego - minimum dostateczna – 2, ocena dobra – 3 punkty ocena
bardzo dobra – 4 punkty ocena wzorowa – 5 punktów
§5
Grupa projektowa
1.Wyniki rekrutacji zostaną zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej projektu i stronie MOW
2. W przypadku powstania wakatu w grupie projektowej Zespół Rekrutacyjny może wznowić
postępowanie rekrutacyjne na dowolnym etapie trwania projektu.
3. Grupa projektowa będzie liczyć 18 osób.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
w każdym czasie jego realizacji.
3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie ERASMUS + „Truly Independent/ Prawdziwie
niezależni”

Dane osobowe wychowanki (prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

IMIĘ:……………………………….

NAZWISKO:……………………………………………..

DATA URODZENIA:…………………………………………. MIEJSCE URODZENIA:……………………………………..
ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA: Ulica / numer:……………………………………. / …………….. Kod pocztowy /
miasto……………………………………….. Województwo:……………………………………..
TELEFON KANDYDATA:…………………………………………… ………………………………………………………………..
TELEFON DO RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW:……………………………………………………………………….
ADRES EMAIL KANDYDATA:…………………………………………………………………………………………………………………
ADRES EMAIL RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA:………………………………………………………………………………..
OBYWATELSTWO:…………………………………………..
SERIA I NUMER PASZPORTU / DOWODU OSOBISTEGO:……………………………………………………………………….
DATA/WAŻNOŚCI PASZPORTU / DOWODU OSOBISTEGO:…………………………………………………………………..
Dane osoby bliskiej, przebywającej w Polsce, z którą należy kontaktować się w razie konieczności:
Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................
Adres:

.................................................................................................................................................

TELEFON KOMÓRKOWY: ……………………………………………………
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych

Data: ...................................... ............................................... (podpis wychowanki)

Załącznik nr 2

ANKIETA DLA KANDYDATÓW

1. Uzasadnij chęć udziału w projekcie. Napisz dlaczego właśnie Ty jesteś odpowiednią kandydatką
i czego oczekujesz po uczestnictwie w projekcie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Napisz o swoich zainteresowaniach i uzasadnij, w jaki sposób będą one przydatne w realizacji
projektu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Zadeklaruj, w jakich zadaniach projektowych będziesz brała udział:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis wychowanki ………………………………………

Załącznik nr 3

OPINIA WYCHOWAWCY KLASY

Wydawana na potrzebę rekrutacji do projektu Truly Independent/Prawdziwie niezależni , program
Erasmus Plus/ Partnerstwa Strategiczne Szkół Akcja KA2,
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:………………………………………………………… KLASA:……………………………….
AKTUALNA ( CZĄSTKOWA) OCENA Z ZACHOWANIA…………………………………….
STOPIEŃ ZAANGAŻOWANIA W ŻYCIE KLASY I SZKOŁY:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis wychowawcy ………………………………………………………

Załącznik nr 4

OPINIA WYCHOWAWCY KONTRAKTOWEGO

Wydawana na potrzebę rekrutacji do projektu Truly Independent/Prawdziwie niezależni , program
Erasmus Plus/ Partnerstwa Strategiczne Szkół Akcja KA2,
IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWANKI:………………………………………………………… GRUPA:……………………………….
STOPIEŃ ZAANGAŻOWANIA W GRUPY WYCHOWAWCZEJ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis wychowawcy kontraktowego ………………………………………………………

Załącznik nr 4

Imię i nazwisko matki i ojca / opiekunów prawnych
……………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania matki i ojca / opiekunów prawnych
……………………………………………………..……………………………………………………..

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………… w projekcie ERASMUS+
”Truly Independent/Prawdziwie niezależny”, oraz akceptuję postanowienia regulaminu uczestnictwa
w projekcie. Rozumiem, że zdjęcia, filmy oraz nagrania wideo dotyczące wychowanek biorących
udział w projekcie mogą być wykorzystywane przez szkoły partnerskie i/lub ich Narodowe Agencje
w materiałach promocyjnych. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie, publikowanie i/lub powielanie
fragmentów wywiadów i listów, obrazów oraz nagrań dźwiękowych mojego dziecka przez szkołę
macierzystą, szkoły partnerskie i ich Narodowe Agencje podczas jego udziału w projekcie.

Czytelne podpisy rodziców/opiekunów:
1. matka ………………………………………………………..
2.

ojciec ………………………………………………………..

3. opiekun prawny ………………………………………..

Miejscowość i data……………………………………………………………………………….

