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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zakres warunków rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod
nazwą „Praktyczne doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim
rynku pracy”, numer 2019-1-PL01-KA102-062104.
2. Beneficjentem Projektu jest Zespól Szkół Zawodowych w Skalbmierzu; zwany dalej
Organizacją wysyłającą.
3. Partnerem zagranicznym w projekcie jest Olympus Education Services., zwana dalej
Organizacją przyjmującą.
4. Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, ul.
Kanonijska 7, 28-530 Skalbmierz.
5. Projekt jest realizowany w okresie 19-08-2019 do 18-11-2020
6. Grupą docelową projektu są uczniowie klas II-IV technikum mechanizacji rolnictwa,
technikum

żywienia

i

usług

gastronomicznych

oraz

technikum

pojazdów

samochodowych.
7. Nadzór nad projektem oraz kompetencje do rozstrzygania spraw nieobjętych
niniejszym Regulaminem należą do kompetencji Dyrektora Szkoły.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE
1. Do projektu mogą zgłosić się wyłącznie uczniowie klas II-IV szkół wchodzących
w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu z technikum mechanizacji
rolnictwa, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum pojazdów
samochodowych.
2. Projekt jest dedykowany dla 55 uczniów. W trakcie I mobilność będzie to dokładnie 10
uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, 10 uczniów technikum
pojazdów samochodowych oraz 10 uczniów technikum mechanizacji rolnictwa.
W II mobilności będzie to odpowiednio 10 i 15 uczniów z technikum żywienia i usług
gastronomicznych, a także technikum pojazdów samochodowych.
3. Uczestnictwo w projekcie nie niesie za sobą z tego tytułu żadnych opłat.
4. Szczegółowe zasady odbywania stażu zostaną zawarte w umowie pomiędzy
Uczestnikiem stażu, a Organizacją wysyłającą oraz załącznikach wiążących wszystkie
3 strony projektu.
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ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI
1. Procedura rekrutacyjna do projektu zostanie zrealizowana zgodnie z założeniami,
z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci czy wyznania.
2. Za rekrutację i kwalifikację Uczestników Projektu odpowiadać będzie Komisja
Rekrutacyjna, która została powołana na mocy Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół
Zawodowych w Skalbmierzu.
3. Podstawą kwalifikowania osób do realizacji staży w ramach projektu będzie spełnienie
następujących warunków:
- Przynależność do grupy opisanej w punkcie 2;
- Złożenie poprawnie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej.
4. Uczeń zgłaszając swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę zagraniczną powinien
złożyć u koordynatora następujące dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy zgodny ze wzorem dostępnym w sekretariacie oraz na stronie
internetowej Organizacji wysyłającej;
- zgodę rodziców w przypadku osób niepełnoletnich.
5. Harmonogram rekrutacji jest następujący:
Akcja informacyjna: 19-25 sierpnia 2019
Przyjmowanie zgłoszeń uczestników: 26 sierpnia – 4 września 2019
Rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego: 4 września 2019
Procedura odwoławcza: 4-6 września 2019
Ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji: 6 września 2019
Podpisanie umów z uczestnikami: 10 września 2019
6. Zasady przydzielania punktów przy rekrutacji:
a) ocena z języka angielskiego (ocena jest równa liczbie punktów)
b) frekwencja na zajęciach szkolnych
81-100% - 2 pkt
61-80% - 1 pkt
<60 - 0 pkt
c) Zaangażowanie w życie szkoły - od 0 do 5 pkt (1 za każdą aktywność)
d) ocena z zachowania za rok szkolny 2018/2019:
wzorowe - 3 pkt
bardzo dobre - 2 pkt
3

dobre - 1 pkt
e) średnia z przedmiotów zawodowych za rok szkolny 2018/2019:
5,00 i wyżej - 6 pkt
4,50-4,99 - 5 pkt
4,00-4,49 - 4 pkt
3,50-3,99 - 3 pkt
3,00-3,49 - 2 pkt
poniżej 3,00 - 1 pkt
f) Sytuacja życiowa ucznia - wzięcie pod uwagę mniejszych szans, motywacji do
udziału w projekcie - od 0 do 10 pkt (0, 5 lub 10 pkt w zależności od sytuacji ucznia)
g) Rozmowa kwalifikacyjna – od 0 do 10 punktów, w zależności od nastawienia i
motywacji uczniów do wzięcia udziału w projekcie
Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję Rekrutacyjną na
podstawie weryfikacji dokumentacji, w tym formularzy rekrutacyjnych. Maksymalnie
można zdobyć 42 punkty.
8. W przypadku równiej punktacji kryteriami rozstrzygającymi będą: wyższa średnia ocen
z przedmiotów zawodowych, a w dalszej kolejności ocena z języka angielskiego.
9. Uczestnik będzie miał prawo do rezygnacji z uczestniczenia w projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy rezygnacja została zgłoszona do
Dyrektora na piśmie w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacji.
10. W przypadku zakwalifikowania się do projektu zakładanej liczby uczestników, zostaną
utworzone listy podstawowa i rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy
podstawowej na jego miejsce wpisana zostanie osoba z listy rezerwowej, według
kolejności na liście.
11. Osoby zakwalifikowane do projektu przed rozpoczęciem udziału zobowiązane są do
złożenia w miejscu rekrutacji:
- oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji, Regulaminem wyjazdu na
zagraniczną mobilność zawodową i braku przeciwskazań do wzięcia udziału w
projekcie;
12. W przypadku zdarzenia losowego lub nagannego zachowania uczeń zostaje skreślony
z listy, a prawo do tego wyjazdu uzyskuje kolejny uczeń z listy rezerwowej.
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13. Na odwołanie się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przewiduje się 2 dni kalendarzowe
od dnia ogłoszenia wyników. Prawo do odwołania się przysługuje każdej osobie
biorącej udział w rekrutacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.
2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje
Dyrektor z ramienia organizacji wysyłającej.
3. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu, tj. od 19 sierpnia 2019 roku do 18
listopada 2020 roku.
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