
 

 

Projekt współfinansowany w ramach programu   Unii Europejskiej Erasmus + 

Akcji 1. w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w roku 2017 

 

Regulamin rekrutacji do projektu 
pt„  Mobilność uczących się drogą do europejskiej kariery zawodowej     ”  

 

załącznik nr 1 

§ 1 
Zasady ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „   Mobilność uczących się drogą do 
europejskiej kariery zawodowej ” realizowanym w ramach programu Erasmus+  
w Zespole Szkół Rolniczych im.W.Witosa w0stródzie 

1. Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej Programu Erasmus+. 
2. Okres realizacji projektu od 01.06.2017 r. do 31.06.2018 r. 
3. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 uczniów Technikum w Zespole Szkół 

Rolniczych 
4. Celem projektu jest: 

- rozwój interpersonalny i zawodowy ucznia, 
- poszerzenie kompetencji międzykulturowych i wiedzy zawodowej, 
- rozwijanie umiejętności językowych, 
- promowanie poczucia aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie europejskim, solidarności 
i tolerancji wśród europejskiej młodzieży, 
- poznanie standardów europejskich obowiązujących w różnych przedsiębiorstwach we 
Włoszech, 
- wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości 
i umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy, 
- podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów. 

§ 2  
Zakres wsparcia 

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 
- 20 godzin nauki języka angielskiego zawodowego  dla uczniów wyjeżdżających na staże do Włoch,  
- 2 godziny szkolenia z zakresy bhp 
- 8 godzin przygotowania pedagogicznego 
- 10 godzin przygotowania kulturowego, 

- praktykę zawodową we Włoszech -  dla 12 uczniów kształcących się w zawodzie technik ogrodnik 
- praktykę zawodową we Włoszech - dla  8uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu, 
- praktykę zawodową we Włoszech - dla 14 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarz, 
- praktykę zawodową we Włoszech - dla 6 uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i 
usług gastronomicznych 



 

                                                                                    § 3  

Kryteria kwalifikacyjne 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 
1.Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i dokumentacji  projektu( list motywacyjny w 
j.polskim i j.angielskim, Europass Curriculum Vitae, ksero dowodu osobistego/paszportu, 
zaświadczenie lekarskie , 

2.Przystąpienie do testu z j.angielskiego 
3.Terminowość i kompletność złożonej dokumentacji u koordynatorów projektu 

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjna 
5.Zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (dostępny u koordynatora projektu i  na 
stronie internetowej szkoły), 
6.Uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej, 
7.Udział w przygotowaniu ;pedagogicznym ,kulturowym ,szkoleniu zakresu z  bhp ,przygotowaniu 
językowym -j,angielski 
8.Podpisanie, przed wyjazdem na staż; 

 -umowy o staż wraz z załącznikami. 

 - porozumienia o programie zajęć dla mobilności osób uczących się w  ramach sektora kształcenie i 

szkolenia zawodowe w programie Erasmus+ 

§ 4 
Rekrutacja Uczestników 

1. W rekrutacji mogą brać udział uczniowie i uczennice klas drugich ( w roku szkolnym ,w 
którym odbędzie się wyjazd będą to klasy trzecie) Zespołu Szkół Rolniczych im.W,Witosa w 
0stródzie  

2. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie:  
- wicedyrektor szkoły- Sylwia Bartnicka, 

  -kierownik szkolenia praktycznego-koordynator projektuMarzena Światła-Zakrzewska 
  -nauczyciel j.angielskiego-koordynator projektu- Aneta Chylińska-Banacka, 
  - nauczyciel j.angielskiego-koordynator projektu-Marta Surowiec 

- pedagog szkolny- Magdalena Winik.  

3. Terminarz rekrutacji uczniów:(dokładny przedział czasowy ustali Komisja Rekrutacyjna) 

- I grupa (technik ogrodnik , agrobiznesu)-czerwiec  2017 r.,                         

-II grupa  technik (hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych)-czerwiec 2017  -  

4. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie wypełniają formularz  zgłoszeniowy , 
dostarczają kompletne wymagane dokumenty, przystąpią do testu z j.angielskiego w 
wyznaczonym przez koordynatorów projektu terminie 

5. Komisja rekrutacyjna na podstawie uzyskanych wyników utworzy listę uczniów z największą 
liczbą punktów.  

6. Kryteria rekrutacji do projektu: 



 

- średnia ocen na koniec  roku szkolnego 2016/2017 (0-6pkt) (2,5-3,0 1pkt.; 3,5-3,0- 2pkt.; 
3,5-4,0- 4pkt.,4,5-5,0-5pkt.,5,5-6,0-6pkt 
- ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2016/17 (0-3pkt) (wzorowe- 3pkt, bardzo 
dobre- 2pkt, dobre- 1pkt,poprawne-nieodpowienie-naganne-0pkt) 
- ogólna znajomość jęz. ang. (ocena z testu )  (0-10pkt) 
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec  roku szkolnego 2016/2017 (0-6pkt) 
(2,5-3,0 1pkt.; 3,5-3,0- 2pkt.; 3,5-4,0- 4pkt.,4,5-5,0-5pkt.,5,5-6,0-6pkt 

7. Całkowita liczba punktów, które można uzyskać w rekrutacji wynosi 25. 
8. Jeżeli uczniowie  uzyskają  jednakowej liczbę punktów o kolejności kandydatów na liście 

zdecyduje wynik z testu z języka angielskiego. 
9. Komisja rekrutacyjna na podstawie zebranych danych tworzy listę główną z nazwiskami 

uczniów z najwyższą liczbą punktów i listę rezerwową uczestników projektu z 2 nazwiskami 
dla każdej grupy zawodowej 

10. Uczniowie z listy rezerwowej mogą uczestniczyć w przygotowaniu językowym, pedagogiczno- 
doradczym i kulturowym. 

11. O ostatecznej liście uczestników każdego stażu decydować będzie frekwencja na kursie i 
wyniki osiągnięte podczas trwania kursu przygotowawczego do stażu. 

12. Podczas rekrutacji uczniów do projektu będzie zachowana zasada równości szans- nie będą 
brane pod uwagę rasa, pochodzenie, religia, płeć.  

13. W rekrutacji zostanie zachowana zasada równości szans między kobietami i mężczyznami 
14. W przypadkach spornych uczeń może zwrócić się do Komisji Odwoławczej złożonej  

z Dyrektora szkoły, przedstawiciela Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 
15.  Uczniowie potwierdzają udział w projekcie na zebraniu z rodzicami i koordynatorem 

projektu. 
16.  Uczniowie i ich rodzice podpisują przed wyjazdem na zagraniczny staż umowę o staż wraz z 

załącznikami. 
17. ZSR zastrzega sobie prawo do wykorzystania treści wszystkich zadań projektowych 

wykonanych przez praktykantów do promocji szkoły oraz raportów sprawozdawczych do 
programu Erasmus+. 

§ 5 
Zasady organizacji zajęć kursu przygotowawczego do stażu  

1. Zajęcia w ramach przygotowania językowego, pedagogicznego  kulturowego , szkolenia z bhp 
zorganizowane będą Zespole Szkół Rolniczych w 0stródzie  
2. Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od 
zajęć dydaktycznych w jednej grupie. 
 
3. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. 
4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie 
uczestniczyć w organizowanych zajęciach. 
5. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we 
własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym kurs. 
6. Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia. 
7. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin. 
8. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie osoba z listy 
rezerwowej 

§ 6  
Zasady monitoringu  

Uczestnicy zobowiązani są do : 



 

1. Potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 
2. Wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego 

zakończeniu.  
3. Napisania sprawdzianów/ testów z języka włoskiego w ramach ewaluacji przygotowania do 

stażu. 
4. Sporządzenia raportów po odbyciu stażu.  
5. Informacje, o których mowa w punktach 1-2 będą wykorzystywane przez Beneficjenta w 

związku z jego obowiązkami sprawozdawczymi z realizacji projektu.  

§ 7  
Obowiązki Uczestników projektu 

Każdy Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

1. Przestrzegania niniejszego Regulaminu. 
2. Punktualnego przychodzenia na zajęcia.  
3. Rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących. 
4. Poddawania się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w § 6.  
5. Realizacji zadań zleconych przez opiekunów stażu. 
6. Informowania na bieżąco nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich 

nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu. 
7. Codziennego, regularnego uzupełniania dzienniczka praktyki. 
8. Przygotowania raportu uczestnika stażu. 
9. Uczestniczenia po powrocie ze stażu w działaniach upowszechniających rezultaty projektu w 

ramach programu Erasmus+. 

§ 8  
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie  

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji. 

2. Przypadki, o których mowa w pkt. 1 mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej i nie mogą 
być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  

3. Beneficjent projektu (ZSR 0stróda) zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy 
uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad 
współżycia społecznego.  

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego 
miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 4.  

§ 9  
Postanowienia końcowe  

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Beneficjenta, tj. 
Zespół Szkół Rolniczych w 0stródzie 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017 r. 

 

 

                                        

 


