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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Dobra praktyka kluczem do kariery zawodowej” 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

Projekt „Dobra praktyka kluczem do kariery zawodowej” realizowany będzie 
w ramach Akcji 1 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia 
zawodowego w programie Erasmus +. 

Okres realizacji projektu: 26 października 2020 roku – 25 kwietnia 2022 roku. 

 

§ 2 

Cele Projektu 

1. Wzmocnienie kwalifikacji uczniów poprzez organizację praktyk zagranicznych. 

2. Wprowadzenie uczniów na europejski rynek pracy. 

3. Przygotowanie uczniów do roli obywateli wielokulturowego i wielojęzykowego 
społeczeństwa Unii Europejskiej. 

4. Podniesienie europejskiego wymiaru szkoły.   

 

§ 3 

Zakres i formy wsparcia 

Dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie zaplanowano: 

1. 3–tygodniowe staże zawodowe w krajach Unii Europejskiej: Portugalia, 
Hiszpania, Włochy i Irlandia; 

2. przygotowanie kulturowe; 

3. przygotowanie psychologiczne; 

4. konsultacje z doradcą zawodowym; 

5. kurs pierwszej pomocy; 

6. kurs językowy przed wyjazdem na staż. 

 

§ 4 

Uczestnicy projektu i zasady ich rekrutacji 

Grupa docelowa: 

W programie wezmą udział uczniowie ZSTG, którzy mają ukończone 17 lat z klas II  
i III kształcących się w zawodach: 

• technik architektury krajobrazu z florystyką, 
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• technik żywienia i usług gastronomicznych z dietetyką, 

• technik technologii żywności - cukiernik, 

• technik hotelarstwa z animacją czasu wolnego, 

• technik kelner z baristyką. 

§ 5 

Opis procedury rekrutacyjnej 

1. Rekrutacja uczestników projektu zostanie zapoczątkowana akcją informacyjno-
promocyjną na terenie szkoły. 

2. Zgłoszenie udziału ucznia w Projekcie następuje poprzez wypełnienie i 
przekazanie koordynatorowi projektu formularza zgłoszeniowego wraz z 
deklaracją uczestnictwa w Projekcie oraz pozostałymi dokumentami 
określonymi w § 6. 

3. Procedurę rekrutacji przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez 
Dyrektora Placówki, kierując się przy tym następującymi zasadami: 

a) wnioski zgłoszeniowe niezawierające kompletu wymaganych dokumentów 
nie są rozpatrywane; 

b) Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę rankingową zestawioną wg sumarycznej 
liczby punktów uzyskanych przez kandydujących uczniów na którą składają 
się: 

 średnia ocen z kompetencji zawodowych (z ostatniego roku), liczba pkt. = 
(średnia x 3) – max 18 pkt. 

 ocena z zachowania (z ostatniego roku), liczba pkt. = (pop-2 pkt, db-3 pkt, 
bdb-4 pkt, wz-5 pkt.) – max 5 pkt. 

 dodatkowe umiejętności potwierdzone dokumentami: zaświadczenia o 
ukończonych kursach, warsztatach zawodowych, językowych, itp. (za 
każdy certyfikat 1 pkt.) – max. 3 pkt. 

 znajomość j. angielskiego (ocena końcowa z j. ang. z ostatniego roku), 
liczba pkt. = (ocena x 2)  max. 12 pkt.  

 ocena wychowawcy  max. –  5pkt. 

4. Uczniowie kandydujący do uczestnictwa w Projekcie, którzy nie zostali 
zakwalifikowani umieszczeni zostają na liście rezerwowej, w kolejności zależnej 
od liczby uzyskanych punktów. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie ucznia wcześniej 
zakwalifikowanego propozycję uczestnictwa otrzymują kolejni znajdujący się na 
liście rezerwowej. 

6. Lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona przez zamieszczenie na tablicy 
ogłoszeń Projektu. 
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§ 6 

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych 

1. Dokumenty wymagane od ucznia kandydującego do udziału w Projekcie. 

a)  ankieta rekrutacyjna (załącznik nr 1); 

b) formularz zgłoszeniowy uczestnika Projektu, deklaracja uczestnictwa w 
Projekcie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do 
Regulaminu). 

 

§ 7 

Uprawnienia i obowiązki uczestnika 

1. Uczestnik jest uprawniony do nieodpłatnego udziału w Projekcie oraz 
otrzymania wsparcia w zakresie opisanym w § 3 niniejszego Regulaminu. Po 
zakończeniu udziału w Projekcie uczestnik otrzyma 

a) zaświadczenie o ukończeniu kursu językowego - kurs będzie organizowany w 
fazie przygotowania uczniów do wyjazdu w wymiarze 25 godz.; 

b) dyplom uczestnictwa w konkursie związanym z projektem np.: konkurs 
związany z kuchnią kraju partnerskiego, konkurs na najciekawsze miejsce w 
kraju partnerskim, plakat projektu, prezentacja dokumentująca udział stażysty 
w projekcie itp.; 

c) zaświadczenie podsumowujące praktykę zagraniczną - załącznikami do niego 
będą: 
- Certyfikat ECVET 
- Certyfikat Europass Mobility 

2. Uczestnik jest zobowiązany do udostępnienia swoich danych osobowych na 
potrzeby rozliczenia Projektu. 

3. Uczestnik zobowiązuje się do składania oświadczeń zgodnych z prawdą w 
zakresie pobieranych od niego informacji w związku z uczestnictwem w 
Projekcie. Niniejszy regulamin stanowi pouczenie o odpowiedzialności za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Oświadczenie o zapoznaniu się z 
powyższym pouczeniem poświadcza uczestnik projektu w części B formularza 
zgłoszeniowego. 

4. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w działaniach upowszechniających 
rezultaty projektu po jego zakończeniu. 

Uczestnik projektu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku 
(utrwalonego na różnych nośnikach informacji w postaci zdjęć oraz filmów) do 
potrzeb tworzenia materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu, 
chyba, że zastrzeże na piśmie, iż nie zgadza się na wykorzystanie swojego 
wizerunku w wyżej wymienionych celach. 
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§ 8 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 

Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie w trakcie jego realizacji 
jedynie z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych. Uczestnik projektu o swej 
rezygnacji powinien poinformować koordynatora projektu podając powody 
rezygnacji i przedkładając stosowny dowód na ich poparcie (np. oświadczenie lub 
zaświadczenie lekarskie). W przypadku niepełnoletniego ucznia o jego rezygnacji 
informuje rodzic lub opiekun prawny. 

W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób 
zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z 
listy rezerwowej z uwzględnieniem zasad określonych w § 5 regulaminu. 

 

 


