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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej”
§1
Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod nazwą
„Europejskie praktyki zawodowe z ZSZ w Bobowej”
Nr: Nr 2020-1-PLO 1-KAI02-078490
2. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+, sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe.
3. Beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego w Bobowej
z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 10, 38 - 350 Bobowa, zwany dalej organizacją
wysyłającą.
4. Partnerem projektu jest Kika Mobility Training Center Ltd, Marathon Ave 243L, 145 65
Agios Stefanos, Grecja, zwana dalej organizacją przyjmującą.
5. Celem projektu jest umożliwienie uczniom uzupełnienia wiedzy i umiejętności nabytych
w szkole branżowej o doświadczenia praktyczne z innego kraju, nabycie umiejętności pracy
w zespole międzynarodowym, rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie
posługiwania się językiem obcym.
6. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2020 r. do 31.10.2021 r.
§2
Uczestnicy Projektu
1. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 uczniów Zespół Szkół Zawodowych im.
Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej.
2. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas II kształcący się w następujących zawodach:
technik/mechanik pojazdów samochodowych, technik informatyk, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwa.
3. Uczestnicy wezmą udział w praktyce zawodowej w Grecji, którego łączny czas trwania wraz
z podróżą wynosić będzie 14 dni.
4. Szczegółowe zasady udziału w projekcie zostaną zawarte w umowie podpisanej pomiędzy
uczestnikiem, a organizacją wysyłającą przed wyjazdem na praktyki..
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.
§3
Rekrutacja uczestników
1. Rekrutację uczestników do projektu dokonuje powołana Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora
Szkoły Komisja rekrutacyjna w składzie:
1) Alicja Iwańska - koordynator projektu /kierownik szkolenia praktycznego,
2) Tomasz Gucwa - nauczyciel przedmiotów zawodowych,
3) Kinga Zięba - nauczyciel języka angielskiego.
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2. Komisja rekrutacyjna wyłoni uczniów kwalifikujących się do wzięcia udziału w projekcie
na podstawie ich osiągnięć oraz szczegółowej punktacji określonej w pkt 6.
3. Uczniowie składają poprawnie wypełnione i podpisane formularze rekrutacyjne do
koordynatora proj ektu.
4. Termin składania formularzy rekrutacyjnych przez uczniów upłynie w dniu
obwieszczonym na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń.
5. Podstawą kwalifikowania uczniów do uczestniczenia w ramach projektu będzie spełnienie
następujących warunków:
przynależności do określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 pkt. 2,
złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego zawierającego
prawdziwe informacje w terminie w określonym w ogłoszeniu o naborze.
6. Szczegółowe kryteria rekrutacji:
1) Ocena z zachowania na I semestr roku szkolnego 2020/2021, tj.:
W zorow a-10 punktów,
Bardzo dobra - 8 punktów,
Dobra - 4 punktów,
Poprawna lub niższa - 0 punktów,
2) Ocena z języka angielskiego na I semestr roku szkolnego 2020/2021, tj.:
6 lub 5 - 2 0 punktów,
4 - 1 5 punktów,
3 - 1 0 punków,
3) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych specjalistycznych na I semestr roku
szkolnego 2020/2021, tj.:
5 i więcej / 20 punktów,
4 - 4,99 / 15 punktów,
3 - 3,99 /10 punktów,
2 -2,99 / 5 punktów.
4) Mniejsze szanse, czyli sytuacja materialna i społeczna kandydata (przy potwierdzeniu
wiedzy przez wychowawcę). Uczestnik z mniejszymi szansami może otrzymać
maksymalnie 10 pkt).
7.
Punkty za poszczególne kategorie będą przyznawane przez komisję rekrutacyjną.
8.
W przypadku takiej samej liczby punktów kryterium rozstrzygającym będzie rozmowa
kwalifikacyjna (autoprezentacja uczestników).
9.
Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani uczniowie z największą liczbą punktów.
10. W przypadku większej liczby chętnych do projektu zostaną utworzone listy
zakwalifikowanych i lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy
zakwalifikowanych na jego miejsce wpisana zostanie osoba z listy rezerwowej, według
kolejności na liście i zgodnie z nauczanym zawodem.
11. Ewentualna rezygnacja ucznia w projekcie musi być złożona w formie pisemnej przez
ucznia lub jego rodziców/opiekunów i zaakceptowana przez instytucję wysyłającą.
12. W przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice/opiekunowie prawni muszą wyrazić
zgodę na uczestnictwo w projekcie, w momencie braku zgody, do projektu kwalifikuje
r
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się kolejny uczeń z listy rezerwowej.
Przyjęcie nowych uczestników do projektu po zakończeniu procesu rekrutacji, będzie
możliwe w wypadku gdy któryś z uczestników zrezygnuje z udziału w projekcie lub
z innych przyczyn zostanie skreślony z listy, lub gdy liczba uczestników w projekcie
będzie mniejsza niż przewidywana.
Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
Od decyzji Komisji rekrutacyjnej będzie przysługiwało uczniowi prawo pisemnego
odwołania się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji do Dyrektora
szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
§4
Prawa i obowiązki uczestników

1. Udział w projekcie jest dla uczestników bezpłatny, finansowany w ramach Programu
Erasmus +.
2. Uczestnik ma prawo do uzyskiwania informacji o wszystkich działaniach realizowanych
w ramach Projektu.
3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w szczególnych sytuacjach losowych.
4. Wszyscy Uczestnicy Projektu są uprawnieni do:
a) nieodpłatnego udziału w zajęciach przygotowawczych, o których mowa w pkt 5 oraz w
praktykach zawodowych realizowanych w Grecji w ramach Projektu,
b) otrzymywania bezpłatnych materiałów dydaktycznych i promocyjnych w trakcie
wszystkich zajęć realizowanych w ramach Projektu.
5. W ramach przygotowania do mobilności uczeń zakwalifikowany do Projektu ma
obowiązek uczestniczenia w zajęciach przygotowawczych - pedagogiczno-kulturowych,
językowych (z języka angielskiego, kultury, geografii), które będą zorganizowane na
terenie Szkoły, do której uczęszcza.
6. Nieobecność ucznia zakwalifikowanego do Projektu w zajęciach przygotowawczych,
o których mowa w pkt 5 musi być każdorazowo usprawiedliwiona.
7. Ponadto uczestnik ma obowiązek do:
a) przestrzegania punktualności i terminowości wykonywania wszelkich zadań w ramach
Proj ektu
b) udział w badaniach ewaluacyjno-monitorujących w trakcie jego trwania i po
zakończeniu Projektu,
c) udzielanie wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom
zewnętrznym zaangażowanym w realizację Projektu.
8. Uczeń jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
9. Przystąpienie do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem
przedmiotowego Regulaminu.
I
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§6
Postanowienia końcowe
1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu sprawował będzie
koordynator projektu z ramienia organizacji wysyłającej.
2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje
koordynator projektu z ramienia organizacji wysyłającej.
3. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu.
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Załączniki:
1. Reaulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Załącznik Nr 1
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