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Kryteria naboru uczniów do udziału w projekcie - PCE 

Profession Challenge in Europe – Be the Architect of your Future 

 

1. Przynależność do społeczności uczniowskiej ZSO nr 4; 

2. Umiejętność posługiwania się językiem obcym (ocena końcoworoczna z języka 

angielskiego, w szczególnym przypadku - rozmowa kwalifikacyjna); 

3. Opinia i rekomendacja wychowawcy oraz nauczyciela języka obcego; 

4. Motywacja ucznia do udziału w projekcie; 

5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie; 

6.  Aktywne podejmowanie działań projektowych przez cały okres jego realizacji; 

7. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych; 

8. Umiejętność korzystania z narzędzi IT (tworzenie prezentacji, projektów, logo, 

plakatów itp.); 

9. Elastyczność rozumiana jako zdolność szybkiego dostosowywania się do zmian; 

10. Umiejętność pracy zespołowej; 

11. Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność; 

12. Kreatywność, innowacyjność, pomysłowość. 

 

Kierując się obiektywizmem, wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie 

realizacji poprzednich projektów opiekunowie projektu zastrzegają sobie ostateczną decyzję, 

co do wyboru kandydata. 

  

Zasady brane pod uwagę przy mobilnościach w ramach projektu: 

 

- W pierwszej kolejności wybierani są uczniowie z klas najwyższych programowo. 

- Z uczestnictwa w projekcie uczeń może zostać wykluczony w trakcie trwania projektu, jeśli 

nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań w zadowalającym stopniu lub wcale. 

- O ostatecznej liście uczestników każdego wyjazdu decydować będzie frekwencja na 

zajęciach projektu i zaangażowanie w realizacje na każdym jego etapie. 

- Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu ucznia do projektu i udziału 

w spotkaniu partnerskim zespół rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia 

rozmowy  z każdym z kandydatów  
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Kryteria uczestnictwa w spotkaniach partnerskich: 

- Twórcze zaangażowanie w prace nad projektem w szkole. 

- Terminowe wykonywania przydzielonych w projekcie zadań; 

- Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w projekcie; 

- Akceptacja rodziców i uczniów celów i założeń programowych projektu PCE  oraz  zasad 

ich realizacji; 

- Możliwość goszczenia ucznia ze szkoły partnerskiej podczas wizyty w Polsce; 

- Zapewnienie opieki o  ciekawych form wspólnego spędzania czasu w trakcie pobytu ucznia 

ze szkoły partnerskiej.  

UWAGA: Goszczenie ucznia ze szkoły partnerskiej nie gwarantuje udziału w spotkaniu 

partnerskim w innym kraju, w przypadku gdy uczeń ZSO nr 4 nie spełnia pozostałych 

kryteriów. 

 

Uczestnik zobowiązuje się do: 

1. Regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez 

koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu; 

2. Tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych 

działań przewidzianych w projekcie; 

3. Promowania projektu wśród społeczności szkolnej; 

4. Doskonalenia znajomości języka angielskiego; 

5. Godnego wypełniania obowiązków ucznia/reprezentanta szkoły na forum 

międzynarodowym; 

6. Kulturalnego zachowywania się i dbania o dobre imię szkoły; 

7. Podporządkowywania się poleceniom nauczycieli. 

 

 


