
                                                                    
 

Regulamin Rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w przedsięwzięciu  

„Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020” 
 

§ 1. Informacje o przedsięwzięciu 

1. Przedsięwzięcie „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży” realizowane jest przez  

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku 

Wielkopolskim w ramach dofinansowania udzielonego przez Centrum Polsko-

Rosyjskiego Dialogu i  Porozumienia. 

2. Celem głównym przedsięwzięciem jest rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy 

polsko i rosyjską szkołą. Tematem przewodnim przedsięwzięcia jest „Gdzie brak słów, 

tam przemówi muzyka. Miejsce muzyki w naszym życiu.” 

3. W ramach przedsięwzięcia odbędą się: 

o rozmowy zapoznawcze uczestników przez komunikator Skype, 

o wizyta uczniów z Rosji w Polsce oraz wizyta uczniów z Polski w Rosji (liczne 

warsztaty tematyczne w szkołach (warsztaty muzyczne, warsztaty głosowe, warsztaty 

tekściarskie, warsztaty hiphopowe, warsztaty taneczne, warsztaty malarskie, warsztaty 

instrumentalne) przeprowadzone zostaną zabawy edukacyjne – gry (filmowe 

kalambury, muzyczne monopoly, muzyczne podchody, awantura o muzykę) wspólne 

wyjazdy (studio nagraniowe, Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, Muzeum 

Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Festyn Jesienny 

w Wolsztynie, Wioska Folklorystyczna, Szkoła Muzyczna w Moskwie, Rosyjskie 

Narodowe Muzeum Muzyczne), spotkania z ludźmi związanymi z muzyką (Grodziska 

Orkiestra Dęta, Zespół Tańca Ludowego Cybinka, Grupa Muzyczna Kladzieź i inne) 

o zajęcia podsumowujące po odbytych wymianach.   

4. Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie od 01.06.2020 do 31.10.2020. Wizyta uczniów 

z Rosji w Polsce zaplanowana jest w terminie 13-20.09.2020, natomiast wizyta uczniów  

z Polski w Rosji w terminie 04-11.10.2020.  

 

 § 2. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnik przedsięwzięcia powinien uczęszczać do Technikum Nr 1 lub Branżowej 

Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  

w Grodzisku Wielkopolskim.  

2. Pierwszeństwo w udziale w przedsięwzięciu mają osoby: 

a) zamieszkałe na terenach wiejskich, 

b) posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. 

3. Kryterium pierwszeństwa będzie realizowane na zasadzie przyznawania punktów  

w kategoriach wskazanych w pkt  2 a) i b).  

4. Liczba punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów jest następująca: 

a) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności – 5 punktów 

b) miejsce zamieszkania na terenach wiejskich – 3 punktów 

c) średnia ocen: 



                                                                    
 

 średnia ocen w przedziale do 3,0 – 3 punkty 

 średnia ocen w przedziale od 3,01 do 3,50 – 4 punktów 

 średnia ocen w przedziale od 3,51 do 4,00 – 5 punktów 

 średnia ocen w przedziale do 4,01 do 4,50 – 6 punktów 

 średnia ocen w przedziale powyżej 4,50 – 7 punktów 

d) umiejętności językowe (bez uwzględniania języka obcego zawodowego): 

 średnia ocen z języków obcych w przedziale do 3,0 – 3 punkty 

 średnia ocen z języków obcych w przedziale od 3,01 do 3,50 – 4 punktów 

 średnia ocen z języków obcych w przedziale od 3,51 do 4,00 – 5 punktów 

 średnia ocen z języków obcych w przedziale do 4,01 do 4,50 – 6 punktów 

 średnia ocen z języków obcych w przedziale powyżej 4,50 – 7 punktów 

e) motywacja uczestnika z uwzględnieniem oceny z zachowania (maksymalnie  

15 punktów): 

 uczestnictwo w życiu szkoły: (maksymalnie 5 punktów) 

 uczestnictwo w konkursach:  (maksymalnie 5 punktów) 

 ocena zachowania: zachowanie dobre – zachowanie 1 punkt, zachowanie bardzo 

dobre 2 punkty, zachowanie wzorowe 3 punkty) 

 uzasadnienie chęci udziału w przedsięwzięciu (2 punkty) 

5. Do średniej ocen będą brane oceny ze świadectwa z roku szkolnego 2019/2020.  

6. Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest dostarczenie do sekretariatu szkoły lub 

przesłanie w formie elektronicznej na adres jkokocinska@zst-grodzisk.pl do dnia 

30.06.2020 r. do godziny 13.00 wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych: formularza 

zgłoszeniowego, kserokopii świadectwa z roku szkolnego 2019/2020, kserokopii 

legitymacji szkolnej i kserokopii paszportu. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna 

jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów na uczestniczenie w przedsięwzięciu  

w odpowiednim miejscu wskazanym na formularzu zgłoszeniowym. 

7. Przyjmowane będą wyłącznie kompletne dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty 

niekompletne, zawierające niepoprawne dane będą rozpatrywane po uzupełnieniu braków 

w przypadku niewykorzystania limitu miejsc. 

8. W trakcie realizacji przedsięwzięcia rezygnacja uczestnika jest dopuszczalna w 

przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga 

usprawiedliwienia w formie pisemnego oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego 

w ciągu 7 dni od momentu zaistnienia wskazanych przyczyn. 

9. W przypadku rezygnacji z udziału w przedsięwzięciu realizator może żądać zwrotu    

kosztów związanych z rezygnacją uczestnika. 

10. W szczególnych przypadkach możliwe jest przyjmowanie uczestników poza listą 

rekrutacyjną na podstawie uzasadnionej pisemnej decyzji dyrektora szkoły. 

 

§ 3. Przeprowadzenie i wyniki rekrutacji 

1. W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 10 uczestników, którzy wezmą udział  

w przedsięwzięciu.  



                                                                    
 

2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której 

wchodzą dyrektor szkoły, nauczyciel języków obcych oraz koordynator. 

3. Wyniki rekrutacji zostaną przedstawione w postaci listy rankingowej, zamieszczonej  

w gablocie szkolnej oraz dostępnej w sekretariacie szkoły w dniu 03.07.2020 r. Wszyscy 

osoby, które złożą dokumenty rekrutacyjne będą również poinformowani telefonicznie  

o wynikach rekrutacji  

4. Lista rankingowa będzie składać się z listy rankingowej uczestników oraz listy 

rezerwowej. 

5. W przypadku osób posiadających taką samą liczbę punktów w liście rankingowej 

ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu się uczestnika podejmuje Dyrektor Szkoły. 

6. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy rankingowej z udziału w przedsięwzięciu, 

osoby wpisane na listę rezerwową otrzymają propozycję przystąpienia do 

przedsięwzięcia. 

7. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób spełniających warunki uczestnictwa, do 

udziału w zajęciach mogą zostać zakwalifikowani uczniowie nie spełniający kryteriów 

określonych w § 2 pkt.1 

8. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans. 

 

§ 4. Uprawnienia i obowiązki uczestników  

1. Każdy uczestnik ma prawo do: 

o udziału we wszystkich przewidzianych działaniach, 

o zgłaszania uwag i oceny działań, w których uczestniczy, 

o otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych, 

o otrzymania dokumentów potwierdzających uczestnictwo w przedsięwzięciu. 

2. Każdy uczestnik przedsięwzięcia zobowiązany jest do: 

o złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w przedsięwzięciu, 

o przygotowania się do wyjazdu zgodnie ze wskazówkami koordynatora, 

o aktywnego i systematycznego udziału we wszystkich działaniach, 

o podporządkowania się poleceniom opiekuna wyjazdu,  

o wypełnienia ankiet oceniających oraz innych dokumentów służących bezpośrednio 

monitoringowi, kontroli i ewaluacji przedsięwzięcia. 

     

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny w sekretariacie szkoły. 

2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą indywidualnie przez 

Koordynatora w porozumieniu z opiekunem w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu  

i Porozumienia. 

 

       Koordynator  

 

  Joanna Kokocińska 


