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Projekt współpracy międzynarodowej Erasmus+ 

„Beyond the Limits with Learning’’ 2020-2022 

 
15 II 2022r. na posiedzeniu komisji rekrutacyjnej rozpatrującej wnioski 
uczniów o udział w wyjeździe do Macedonii Północnej w dniach 21-26 
II 2022r. w ramach projektu Erasmus+, przeprowadzono rekrutację w 
oparciu o „Regulamin projektu Erasmus+ oraz wyjazdów uczniów-
mobilności”. 

Liczba złożonych wniosków - 8. 

Zgodnie z regulaminem Projektu, liczba uczniów biorących udział w 
projekcie - 4. 

Zgodnie z punktacją do poszczególnych elementów autoprezentacji 
kandydata (maks. 28pkt), Komisja w składzie: 

1. Koordynator Projektu – Lucyna Próchniak 
2. Członek szkolnego zespołu projektowego - Alina Panecka 
3. Członek szkolnego zespołu projektowego - Jolanta Zając 

przyznała punkty, według których do wyjazdu zakwalifikowali się: 

1. S. Muzyka -          27,3 pkt 
2. P. Kamińska -      25,6 pkt 
3. M. Czajkowska - 24,6 pkt 
4. M. Sikorski –       24 pkt 
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Pozostali kandydaci zostali zapisani na listę rezerwową: 

1. D. Zlot – 23 pkt 
2. A. Frydrych – 21,6 pkt 
3. W. Haba – 18,6 pkt 
4. N. Guz -17,6 pkt 

W przypadku niemożności zrealizowania wyjazdu z powodów 
obiektywnych (np. nagła choroba lub inne przypadki losowe) przez 
osobę z listy podstawowej, kandydat z listy rezerwowej może 
zrealizować wyjazd, w kolejności według uzyskanych punktów. 

Warunki rezygnacji z wyjazdu są zawarte w Regulaminie. 

Następny, a zarazem ostatni wyjazd zagraniczny w ramach projektu 
planowany jest na maj 2022r. do Chorwacji. 

Osoby z listy rezerwowej, a także inni chętni mogą składać wnioski 
w ramach rekrutacji, która zostanie ogłoszona marzec/kwiecień 
2022r. 

Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w zadaniach 
projektowych ogłaszanych cyklicznie, co jest warunkiem 
koniecznym do zakwalifikowania się do wymiany międzynarodowej. 

 

Lucyna Próchniak – Koordynator Projektu 

  


