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Informujemy, iż od 16 stycznia 2023 r. rozpocznie się rekrutacja Kandydatów
do udziału w projekcie Programu Erasmus+ w ramach przyznanej akredytacji
dla Publicznej Szkoły Podstawowej OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym. 

Informacje szczegółowe: 
1. Biuro projektu mieści  się w Publicznej  Szkole Podstawowej OO. Bernardynów w

Wiączyniu Dolnym (Wiączyń Dolny 18, 92-701 Łódź).
2. Informacje  na  temat  projektu  zamieszczane  są  na  stronie  internetowej:

http://www.pankiewicz.edu.pl/sp-wiaczyn/
3. Grupa docelowa w roku szkolnym 2022/2023 to  8 uczniów w wieku 12-15 lat,

którzy poradzą sobie bez opieki rodziców w kraju goszczącym. Uczniowie powinni
być  chętni  i  gotowi  do  podjęcia  dodatkowej  pracy  w  ramach  realizacji  działań
projektowych. Uczeń musi mieć ukończone 12 lat w trakcie realizacji mobilności. 

Rekrutacja Kandydatów: 
1. Rekrutacja trwa  4 tygodnie i rozpoczyna się 16 stycznia 2023 r.
2. Nabór Kandydatów trwa w okresie od 16.01.2023 do 10.02.2023 i ostatni 

dzień traktuje się jako termin ostateczny. 
3. Rekrutację przeprowadza komisja 3-osobowa w składzie: dyrektor szkoły, 

koordynator projektu i nauczyciel przedmiotu niebiorący udziału w procesie 
rekrutacyjnym.

4. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń, składając do dyrektora wypełniony 
formularz zgłoszeniowy o wzięcie udziału w procesie rekrutacji. 

5. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II. 
Regulaminu rekrutacji uczestników. 

6. Zadanie rekrutacyjne polega na przygotowaniu przez Kandydata filmiku w języku 
angielskim, w którym uczeń zaprezentuje siebie lub Polskę i jej ciekawostki 
turystyczne i kulturowe. Filmik powinien być: nagrany w pliku .mp3, trwać 120-180
sekund i prezentować Kandydata, który omawia siebie lub Polskę ze wsparciem 
zdjęć, książek, map itp. Uczeń posługuje się tylko językiem angielskim. Zgłoszenie 
filmiku do oceny odbywa się  poprzez wiadomość na Librusie do nauczyciela języka 
angielskiego (jako link do materiału udostępnionego w chmurze).  

7. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez szkołę na podstawie opisanych w pkt. 
II regulaminu rekrutacji kryteriów i zamieszczona w protokole ogłoszonym przez 
szkołę do 21.02.2023.  Lista Kandydatów zakwalifikowanych oraz tworzących listę 
rezerwową zostanie ogłoszona poprzez wywieszenie listy w przestrzeni publicznej 
szkoły. 
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