
 
 

Szczegółowy terminarz rekrutacji do projektu „Zielone 

światło dla uczenia w podróży” w programie Erasmus +  

o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000071665: 

 
CZYNNOŚCI TERMIN 

(dotyczy roku 2023) 

1. Przedstawienie zasad rekrutacji - opublikowanie regulaminu rekrutacji  16 stycznia  

2. Przedstawienie terminarza rekrutacji 16 stycznia  

REKRUTACJA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW GRUPOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW  
(dotyczy uczniów klas IV i klas V w roku szkolnym 2022 / 2023) 

I etap 

1. 
Przyjmowanie kart zgłoszenia ucznia wraz załącznikami od kandydatów 
na uczestników grupowej mobilności uczniów 

17 stycznia – 27 stycznia  
do godz. 12.00 

2.  
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez Komisję 
Rekrutacyjną na podstawie analizy kart zgłoszenia ucznia i oceny 
Załącznika nr 3 do karty zgłoszenia ucznia - filmu 

09 lutego  – 10 lutego 

3. 
Ogłoszenie listy osób, które spełniły kryteria formalne i zakwalifikowały 
się do II etapu rekrutacji. 

10 lutego 

II etap 

4. 

Udział w zajęciach, podczas których kandydaci na uczestnika grupowej 
mobilności uczniów będą rozwiązywać zadania wymagające np. 
zaangażowania i podstawowej komunikacji w języku angielskim, 
współpracy w grupie, kreatywności. 

17 lutego 
godz. 13.30 – 14.15. 

5. 
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane przez Komisję 
Rekrutacyjną – analiza pracy uczniów i ocena/ 
Podsumowanie punktów z I i II etapu rekrutacji 

17 lutego  i 20 lutego 

6. 
Ogłoszenie listy rankingowej zakwalifikowanych uczestników grupowej 
mobilności uczniów i listy uczestników rezerwowych oraz 
opublikowanie ich na stronie internetowej szkoły 

20 lutego 

7. 
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej  
(w przypadku zaistnienia takiej konieczności) 

21 lutego – 24 lutego 
do godz. 12.00 

8. Procedura odwoławcza 
24 lutego  i 27 lutego (do 
godz. 12.00) 

9. 
Opublikowanie ostatecznej listy uczestników grupowej mobilności 
uczniów 

27 lutego 



 
 

REKRUTACJA KANDYDATÓW NA KURSY I SZKOLENIA  
(dotyczy nauczycieli i pracowników szkoły) 

rok szkolny 2022 / 2023 

1. Przyjmowanie kart zgłoszenia kandydatów na kursy i szkolenia 
17 stycznia – 20 stycznia  
do godz. 12.00 

2. 
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu wybrania kandydatów na 
kursy. Ogłoszenie uczestników zakwalifikowanych na kursy i szkolenia 
oraz listy rezerwowej 

20 stycznia 

3. 
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej  
(w przypadku zaistnienia takiej konieczności) 

23 stycznia – 25 stycznia 
do godz. 12.00 

4. Procedura odwoławcza 25 stycznia – 26 stycznia 

5. Opublikowanie ostatecznej listy uczestników  27 stycznia 

REKRUTACJA OPIEKUNÓW (OSÓB TOWARZYSZĄCYCH) PODCZAS GRUPOWEJ MOBILNOŚCI 
UCZNIÓW 

(dotyczy nauczycieli i pracowników szkoły)  
rok szkolny 2023 / 2024 

1. 
Przyjmowanie kart zgłoszenia kandydatów na opiekuna (osobę 
towarzyszącą) podczas grupowej mobilności uczniów 

rekrutacja zostanie 
przeprowadzona w roku 
szkolnym 2023 / 2024. 
Szczegółowy terminarz 
oraz „Karta zgłoszenia 

kandydata na opiekuna 
(osobę towarzyszącą) 

podczas grupowej 
mobilności uczniów” 

zostaną opublikowane 
we wrześniu 2023r. 

2. 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w celu wybrania kandydatów na 
opiekuna (osobę towarzyszącą) podczas grupowej mobilności uczniów. 
Ogłoszenie zakwalifikowanych opiekunów (osób towarzyszących) 
podczas grupowej mobilności uczniów oraz listy rezerwowej 

3. 
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej  
(w przypadku zaistnienia takiej konieczności) 

4. Procedura odwoławcza 

5.  
Opublikowanie ostatecznej listy opiekunów (osób towarzyszących) 
podczas grupowej mobilności uczniów 

  

 

 


