
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + 

Mobilność Edukacyjna Uczniów 

Krótkoterminowe projekty mobilności uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i 

Szkolenia Zawodowe 

Nr  projektu:  2021-1-PL01-KA122-VET-000017444 

Załącznik nr 1 

Regulaminrekrutacji do projektu  pt. ,,Doświadczeni zawodowcy na europejskim rynku pracy’’ 

 

§ 1 

Zasady ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie  pt. ,,Doświadczeni zawodowcy na 

europejskim rynku pracy’ ’realizowanym w ramach programu Erasmus+  

w Zespole Szkół Rolniczych im.W.Witosa w Ostródzie 

1. Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej Programu Erasmus+. 

2. Okres realizacji projektu od 01.12.2021 r. do 30.11.2022 r. 

3. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 30 uczniów Technikum nr 3 w Zespole Szkół 

Rolniczych im.W.Witosa. 

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 Grecji 

- wyrabianie nawyków ciągłego doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych wiadomości i 

umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy, 

- podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów. 

5. Partnerem zagranicznym –Organizacją Przyjmującą jest Georgikes Ekmetaleuseis& Training Services,   

Konstantinou Karamanli 126, Platamonas Pierias, , 60065 Grecja. 

§ 2  

Zakres wsparcia 

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: 

1.Udział w zajęciach szkoleniowych /przygotowawczych , w tym : 

- przygotowaniu z  języka angielskiego zawodowego , 

-  szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- przygotowaniu pedagogicznym, 

- przygotowaniu kulturowym, 

- przygotowaniu z  języka greckiego. 

Zajęcia szkoleniowe /przygotowawcze odbywać się będą wg ustalonego harmonogramu ,który zostanie 

przekazany uczestnikom projektu. 

2.Odbycie 2-tygodniowych staży/  praktyk zawodowych  w Grecji(kraju Organizacji Przyjmującej-partnera) 

przez 30 uczniów klas III technikum w tym: 

-7uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, 

- 7uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu, 

-  8uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, 

-  8uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. 



 

Planowany termin odbycia zagranicznych  praktyk zawodowych IX-X 2022r.(dokładne daty podane zostaną w 

późniejszym terminie). 

§ 3  

Kryteria kwalifikacyjne 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest: 

1.Bycie  uczniem technikum ZSR w wymaganych  kierunkach i  klasach . 

2.W związku z panująca sytuacją epidemiczną i wymaganiami organizacji przyjmującej , kraju zagranicznego 

partnera ,w postaci wymogu koniecznego –pełnego zaszczepienia przeciwko Covid-19 , wymagane jest od 

uczestników projektu być w pełni zaszczepionym przeciwko Covid-19. 

3.Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i dokumentacji projektu  w tym: CV w j.polskim , listu 

motywacyjnego w j.polskim i j.angielskim, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań) 

4.Przedłożenie oświadczeń Covid-19. 

5.Przystąpienie do testu z j. angielskiego w wyznaczonym terminie 

6.Terminowość i kompletność złożonej dokumentacji u koordynatorów projektu. 

7. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Rekrutacyjna. 

8.Zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (dostępny u koordynatora projektu i  na stronie 

internetowej szkoły). 

9.Pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem rekrutacji  do projektu. 

10.Uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej. 

11.Udział w zajęciach szkoleniowych/ przygotowawczych ;pedagogicznych ,kulturowych ,szkoleniu zakresu z  

bhp ,przygotowaniu językowym z języka  angielskiego,  przygotowaniu z języka greckiego( przygotowanie z 

j.greckiego może odbyć się w ZSR lub ze względów  organizacyjnych w Organizacji Przyjmującej). 

12.Udział w spotkaniu informacyjnym uczestników projektu wraz z opiekunami prawnymi 

13.Podpisanie przez uczestników , przed wyjazdem na zagraniczny 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+, 

-regulaminu staży zagranicznych . 

§ 4 

Rekrutacja Uczestników 

1. W rekrutacji mogą brać udział uczniowie i uczennice klas trzecich (w momencie rekrutacji w roku szkolnym 

2021-22 są uczniami klas III, w momencie wyjazdu w roku szkolnym 2022-23 są uczniami klas IV) 

technikum 4-letniego oraz  technikum 5-letniego z następujących  kierunków ; technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki ,technik agrobiznesu, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług 

gastronomicznych Zespołu Szkół Rolniczych im.W.Witosa w 0stródzie .  

2. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie:  

- wicedyrektor szkoły- Sylwia Bartnicka, 

 -kierownik szkolenia praktycznego-koordynator projektu Marzena Światła-Zakrzewska, 



-nauczyciel j.angielskiego zawodowego -koordynator projektu- Aneta Chylińska-Banacka, 

- pedagog szkolny- Magdalena Winik.  

3. Proces  rekrutacyjny  odbędzie się w terminie   1 - 20 kwietnia 2022r.

Harmonogram procesu rekrutacji: 

- 01-11.04.2022r.-składanie przez kandydatów kompletu dokumentacji rekrutacyjnej u koordynatorów 

projektu, 

-12.04.2022r-test z języka angielskiego dla kandydatów do projektu, 

-20.04.2022r.-ogłoszenie listy rankingowej i listy rezerwowej uczestników projektu. 

4. Komisja rekrutacyjna na podstawie uzyskanych wyników utworzy listę rankingową zakwalifikowanych

uczniów z poszczególnych kierunków z największą liczbą punktów.

1. Kryteria rekrutacji do projektu:

- średnia ocen za I semestr roku szkolnego 2021/2022 (4-10pkt) 

 3,0 -4pkt.;

 3,1-3,5- 5pkt.;

 3,6-4,0- 6pkt.,

 4,1-4,5-7pkt.,

 4,6-5,0-8pkt.,

 5,1-5,5- 9pkt,

 5,6-6.00-10pkt.

 
- ocena z zachowania za  I semestr roku szkolnego 2021/22 (0-3pkt) 

 wzorowe- 3pkt,

 bardzo dobre- 2pkt,

 dobre- 1pkt,

 poprawne-0pkt,

 nieodpowienie-naganne-0pkt

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych za  I semestr roku szkolnego 2021/2022 (4-10pkt) 

 3,0 -4pkt,

 3,1-3,5- 5pkt,

 3,6-4,0- 6pkt,

 4,1-4,5-7pkt,

 4,6-5,0-8pkt,

 5,1-5,6-9pkt,

 5,6-6.00-10pkt.

- test z języka  angielskiego  (wynik  z testu )  (0-10pkt) 



2. Całkowita liczba punktów, które można uzyskać w rekrutacji wynosi 33.

3. Jeżeli uczniowie  uzyskają  jednakową liczbę punktów o kolejności kandydatów na liście zdecyduje

wynik z testu z języka angielskiego.

4. Komisja rekrutacyjna na podstawie zebranych danych tworzy listę główną- rankingową  z nazwiskami

uczniów z najwyższą liczbą punktów i listę rezerwową uczestników projektu z 4 nazwiskami dla każdej 

grupy zawodowej.

5. Uczniowie z listy rezerwowej mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych ; językowych,

pedagogicznych i kulturowych, szkoleniu bhp

6. O ostatecznej liście uczestników każdego stażu decydować będzie frekwencja na kursie i wyniki

osiągnięte podczas trwania zajęć przygotowawczych do stażu.

7. Podczas rekrutacji uczniów do projektu będzie zachowana zasada równości szans- nie będą brane pod

uwagę rasa, pochodzenie, religia, płeć.

8. W rekrutacji zostanie zachowana zasada równości szans między kobietami i mężczyznami.

9. W przypadkach spornych uczeń może zwrócić się do Komisji Odwoławczej złożonej

z Dyrektora szkoły, przedstawiciela Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

10. Uczniowie potwierdzają udział w projekcie na zebraniu z opiekunami prawnymi  i koordynatorem

projektu.

11. Uczniowie i ich opiekunowie prawni  podpisują przed wyjazdem na zagraniczny staż umowę o staż

wraz z załącznikami, porozumienie o programie staży, regulamin stażu.

12. 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  przygotowawczych  do stażu 

1. Zajęcia w ramach przygotowania językowego(j.angielski), pedagogicznego  kulturowego, szkolenia z bhp

zorganizowane będą  w Zespole Szkół Rolniczych w 0stródzie . Przygotowanie z języka greckiego może odbyć 

się w ZSR lub ze względów  organizacyjnych w Organizacji Przyjmującej. 

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 z przygotowania 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 projektu 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. Sporządzenia raportów po odbyciu stażu.

4. Informacje, o których mowa w punktach 1-2 będą wykorzystywane przez Beneficjenta w związku z

jego obowiązkami sprawozdawczymi z realizacji projektu.
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