
Zasady Rekrutacji Ostatecznej/ kwalifikacja uczestników do mobilności 

1. Za rekrutację uczestników i kwalifikację uczestników do mobilności ponadnarodowej na 

terenie szkoły odpowiada Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej. 

2. Rekrutacja ostateczna uczestników projektu odbywa się po zakończeniu zajęć 

przygotowujących do projektu w czerwcu 2021 roku.  

3. Listę  uczestników projektu, którzy ostatecznie wyjadą na mobilność, ustali komisja  

po zakończeniu zajęć´ przygotowawczych po zasięgnięciu opinii nauczycieli prowadzących te 

zajęcia. Komisja weźmie wtedy pod uwagę frekwencję i zaangażowanie kandydatów na 

zajęciach przygotowawczych, a także ich postępy w nauce szkolnej i zaangażowanie w życie 

szkoły.  

 

4. W wypadku zastrzeżeń co do ustaleń komisji rekrutacyjnej uczeń będzie miał możliwość 

skorzystania z procedury odwoławczej, Procedura odwoławcza od decyzji komisji 

rekrutacyjnej będzie wynosić 3 dni robocze. Rodzic/opiekun prawny ucznia/uczennicy ma 

prawo odwołać się pisemnie od decyzji komisji rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły korzystając  

z opinii Komisji Rekrutacyjnej. będzie miał 3 dni robocze na rozpatrzenie odwołania  

i udzielenie pisemnej odpowiedzi. 

 

5. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji ostatecznej będzie wybranie 34 uczestników, 

którzy wezmą udział w mobilności ponadnarodowej. 

6. Po dokonaniu wyboru uczestników projektu należy potwierdzić (rodzic/opiekun prawny) 

udział poprzez podpisanie Zasad uczestnictwa ucznia w Przedsięwzięciu (załącznik nr VI do 

umowy finansowej) oraz Oświadczenia uczestnika Przedsięwzięcia (załącznik nr VIII do 

umowy finansowej), Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  (załącznik nr IX do 

umowy finansowej).   

7. Lista uczniów zakwalifikowanych do mobilności ponadnarodowej dostępna będzie  

u koordynatora szkolnego projektu oraz na tablicy ogłoszeń/stronie internetowej SP5.  

8. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej 

uczestników mobilności.  

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami rekrutacji ostatecznej  

i Regulaminem rekrutacji zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające  

z projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowanego w Programie Operacyjnym 

Wiedza Edukacja Rozwój. 

10. Sprawy nieuregulowane niniejszymi Zasadami i  Regulaminem rozstrzygane są przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5.  

11. Aktualna treść Zasad rekrutacji ostatecznej dostępna jest na stronie internetowej oraz  

w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim. 

 


