
Regulamin rekrutacji do udziału w konferencji międzynarodowej  

„The Jesuits and their Ministry to Young People”  

odbywającej się  w okresie od 03.04.2019r. do 05.04.2019r. na Malcie 

 

Celem wyjazdu jest wymiana doświadczeń uczniów ze szkół jezuickich dotyczących jezuickiego 

duszpasterstwa młodzieży. Uczestnicy spotkania zaproszeni są do podjęcia badań i refleksji nad 

apostolatem Jezuitów w swoich miastach i narodach na przestrzeni dziejów. Efekty działań będą 

przez każdą grupę narodową prezentowane podczas spotkania na Malcie  w dniach 03-05 kwietnia 

2019 r. 

Propozycja wyjazdu skierowana jest do wszystkich uczniów szkoły urodzonych w 2001 i 2002 roku 

gotowych do podejmowania działań projektowych.  

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zobowiązane będą do przygotowania prezentacji 

PowerPoint (10 minut max) na temat apostolatu Jezuitów w Krakowie i Polsce na przestrzeni lat  

i  przedstawienia jej na konferencji. 

Udział w wyjeździe jest dobrowolny, wymagana jest zgoda rodziców/prawnych opiekunów na 

udział ucznia w wyjeździe i deklaracja pokrycia 50% ceny biletu lotniczego (ok. 400zł) i 

ewentualnych kosztów komunikacji lokalnej. W trakcie udziału w spotkaniu uczniowie mieszkają u 

rodzin uczniów St. Aloysius College Sixth Form i mają zapewnione bezpłatne wyżywienie.  

 W procesie rekrutacji wyłonionych zostanie 3 uczestników wyjazdu.  

 

 Zasady rekrutacji do udziału w spotkaniu międzynarodowym na Malcie 

1. W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o wyjeździe wszystkim zainteresowanym 

uczniom, podjęte zostaną następujące działania informacyjne: 

 1) zamieszczenie informacji o rekrutacji uczniów do wyjazdu oraz regulaminu rekrutacji na stronie 

internetowej szkoły www.kostka.edu.pl oraz na profilu szkoły na portalu społecznościowym 

Facebook; 

 2) przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji przez 

wychowawców klas oraz przez szkolny radiowęzeł. 

 2. Rekrutacji uczniów n wyjazdu dokonuje Komisja Rekrutacyjna w skład której wchodzą: Dyrektor 

szkoły i koordynator wyjazdu. 

 3. Rekrutacja na wyjazd trwa od 30 stycznia do 4 lutego 2019 roku do godz. 8.30. 

 4. Ubiegać się o możliwość udziału w spotkaniu na Malcie mogą jedynie uczniowie KOSTKI 

urodzeni w doku 2001 lub 2002. 

5. Nie przewiduje się proporcjonalnego podziału liczby uczestników na poszczególne klasy. 

Uczniowie mają równe prawa w trakcie rekrutacji do udziału w spotkaniu na Malcie niezależnie od 

płci, przekonań religijnych czy pochodzenia. 



 6. Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe składają do dnia 4 lutego do godz. 8.30  u 

koordynatora wyjazdu p. Zofii Nazim następujące dokumenty: 

 1) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny,  

 2) oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na udział w wyjeździe, 

 3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

  4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.  

 7. Dokumenty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych lub złożone po terminie nie 

będą rozpatrywane. 

 8. Podstawą zakwalifikowania do udziału w projekcie będzie suma punktów uzyskanych w 

postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 1) motywacja ucznia do udziału w wyjeździe (1-6 pkt.); 

 2) ocena z zachowania na zakończenie  pierwszego semestru 2018//2019 (1-6 pkt.)  

 3) stopień znajomości języka angielskiego oceniony przez nauczycieli języka angielskiego (w 

mowie 1-3 pkt., w piśmie 1-3 pkt.), 

  Minimalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 4 punkty. Maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania: 18 punktów. 

 9. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, o kolejności kandydatów na liście 

rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń.  

 10.Komisja Rekrutacyjna na podstawie listy rankingowej dokona wyboru uczestników wyjazdu. 

Zostanie także stworzona lista rezerwowa. 

 11.W wypadku rezygnacji z wyjazdu, przyjmowani będą uczniowie z listy rezerwowej zgodnie z 

kolejnością na liście. 

 

 Rodzic ucznia biorącego udział w wyjeździe zobowiązuje sie do: 

 1) złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych;  

2) pokrycia kosztów biletu lotniczego -50%- ok. 400zł oraz ewentualnych kosztów korzystania z 

komunikacji lokalnej na Malcie 

 

Rezygnacja z udziału w wyjeździe 

W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do udziału w konferencji, rodzice ucznia 

pokrywają pełne koszty biletu lotniczego jeśli rezygnacja nastąpiła w momencie gdy nie jest 

możliwy zwrot/wymiana biletu. 


