
                                                                                                         

 
 

 

Zgłoszenie ucznia  ………………………………..   ……………… 

                                                         imię                 nazwisko                                      klasa 

 na wyjazd zagraniczny w projekcie “ The EUropean Heritage in the politically and culturally changing 

world as means Against Radicalization” realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. T. Kościuszki 

w Mierzęcicach w ramach programu Erasmus  +   

 Zgłoszenie dotyczy wyjazdów na Cypr i do Chorwacji w roku szkolnym 2018/2019. 

 O uczestnictwo w wyjeździe ubiegać mogą się uczniowie klas 8 szkoły podstawowej oraz klas 3 gimnazjum. 

 Koszty wyjazdów uczniów pokrywane są z funduszy przyznanych przez FRSE w ramach programu Erasmus+ , 

zakwaterowanie uczniów polskich ma miejsce w domach rodzin uczniów ze szkół partnerskich.  

 Uczeń, który zgłasza swój udział w wyjeździe, deklaruje także chęć goszczenia u siebie  ucznia ze szkoły 

partnerskiej podczas wizyty w Polsce. W uzasadnionych przypadkach może być z tego zwolniony. 

 Rodzic/prawny opiekun deklaruje brak przeciwwskazań medycznych do udziału w wyjeździe. 

 Zgłoszenie należy dostarczyć do M. Śliż lub J. Wołowiec do dnia 24 października 2018. 

 

…………………………………… 
Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

zgłaszającego ucznia na wyjazd 

 

Kryteria przyjęte do rekrutacji uczniów Przyznane punkty 
(wypełnia komisja rekrutacyjna) 

1. Ocena z języka angielskiego w na koniec roku szkolnego 2017/2018 

(1-5 punktów) 

 

2. Średnia ocen na koniec roku szkolnego 2017/2018 (1-5punktów)  

3. Ocena zachowania na koniec roku szkolnego 2017/2018 (1-5 

punktów) 

 

4. Frekwencja na koniec roku szkolnego 2017/2018 (1-5 punktów)  

5. Ocena wychowawcy (w tym stosunek do obowiązków szkolnych, koleżeńskość, 

zaangażowanie w życie szkoły, wysoka kultura osobista) (1-5 punktów) 

 

6. Zaangażowanie w prace związane z wprowadzaniem projektu w 

bieżącym roku szkolnym (udział w spotkaniach przygotowujących prezentacje 

państw partnerskich  lub udział w konkursie na film prezentujący naszą szkołę szkołom 

partnerskim) (1-10 punktów) 

 

Uzyskane punkty  

7. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku 

uczniów, aby wyłonić  grupę 8-osobową dopuszcza się organizację 

rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. 

Wynik rozmowy  (1-5 punktów) 

 

Uzyskane punkty po rozmowie kwalifikacyjnej   

 

Rekrutację przeprowadza komisja w składzie: Maria Śliż, Joanna Wołowiec, Anna Łukasik. 

 

Uzyskane punkty  …………………… Uczeń został zakwalifikowany do wyjazdu ………………. 

Uczeń nie został zakwalifikowany do wyjazdu.   

                                     ………………………………………………………….  
Podpisy członków komisji rekrutacyjnej 


