Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w Projekcie pt.:
„Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą
szansą na sukces w karierze zawodowej”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr projektu 2016-1-PL01-KA102-023902
§1
Postanowienia ogólne
Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność
kadry kształcenia zawodowego” jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne
i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 (PO WER). Projekt

pt. „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach

zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej” jest realizowany
od 1.09.2016 do 30.06.2018 roku – został dofinansowany z konkursu 2016 r. Na realizację
projektu szkoła otrzymała kwotę 394 393,66 zł. Głównym celem projektu jest zorganizowanie
4-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych dla 31 uczniów z klas trzecich, uczących
się w zawodach: technik logistyk, technik geolog i technik gazownik. Projekt został
przygotowany we współpracy z partnerem Your International Training, irlandzką organizacją
działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Instytucjami przyjmującymi uczniów
będą przedsiębiorstwa specjalizujące się w branży logistycznej, geologicznej i gazowniczej.
§2
Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest organizacja uczniom ZSP Nr 4 w Krośnie wyjazdu na praktykę
zawodową do Irlandii w dwóch terminach: I termin: maj-czerwiec 2017 r. oraz II termin:
październik 2017 r.
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§3
Warunki uczestnictwa
Uczestnikami Projektu będą uczniowie z ZSP Nr 4 w Krośnie z klas III-ch o profilu technik
logistyk, technik gazownictwa oraz technik geolog, którzy spełniają warunki określone w § 5
niniejszego regulaminu. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 31 uczniów / I i II
termin wyjazdu – odpowiednio 16 i 15 uczniów/. Nabór uczestników projektu zostanie
przeprowadzony przez powołaną do tego celu Komisję Rekrutacyjną. W celu wzięcia udziału
w procesie rekrutacji należy wypełnić, i własnoręcznie podpisać „Formularz zgłoszeniowy”
stanowiący /załącznik nr 1/ do niniejszego regulaminu.
§4
Harmonogram rekrutacji
1. Do dnia 09.12.2016 r. / I termin wyjazdu/ oraz do 28.02.2017 r. /II termin wyjazdu/
wypełnienie formularza zgłoszeniowego i złożenie go w sekretariacie szkoły
2. Spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w § 5 niniejszego regulaminu.
3. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych (I termin 16 osób, II termin 15 osób) oraz listy
rezerwowej (odpowiednio po 6 osób do każdego terminu).
4. Potwierdzenie udziału w projekcie zakwalifikowanych uczniów.
5. Spotkanie informacyjno-organizacyjne z uczniami zakwalifikowanymi do udziału
w projekcie.
6. Spotkanie informacyjno-organizacyjne z rodzicami zakwalifikowanych uczniów.
7. Podpisanie stosownych dokumentów.
§5
Szczegółowa procedura rekrutacji
1. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie
internetowej szkoły, a także przez wychowawców klas.
2. W rekrutacji zostanie
i mężczyznami.

zachowana

zasada

równości

szans

między

kobietami

3. Nad przebiegiem rekrutacji będzie czuwać Komisja Rekrutacyjna w składzie:
Dyrektor szkoły – p. J. Kubit, doradca zawodowy – p. Urszula Fruga, nauczyciel logistyki –
p. M. Gajda, nauczyciel geologii – p. E. Wanik, nauczyciel gazownictwa – p. P. Trzeciak
oraz nauczyciel języka angielskiego - p. B. Zarych.
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4. I termin rekrutacji odbędzie się w grudniu 2016 r., II termin rekrutacji w lutym 2017 r.
5. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona
w dowolnym momencie trwania projektu.
6. O udział w projekcie mogą starać się uczniowie (kobiety i mężczyźni), którzy spełniają
poniższe kryteria. Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 100 punktów, na które
składają się:
1.

Średnia ocen z
przedmiotów zawodowych

2.

Ocena z zachowania

3.

Ocena z języka
angielskiego

4.

Konkursy olimpiady

5.
6.

Opinia wychowawcy
Trudna sytuacja
społeczno-ekonomiczna
7.
Rozmowa kwalifikacyjna
w języku angielskim
Maksymalna liczba pkt do
zdobycia

6,0 – 5,1 15 pkt
5,0 – 4,5 10 pkt
4,4 – 4,0 5 pkt
3,9 – 3,5 3 pkt
3,4 – 2,5 2 pkt
wz – 15 pkt
bdb – 10 pkt
db – 5 pkt
popr – 2 pkt
6,0 – 15 pkt
5,0 – 10 pkt
4,0 – 5 pkt
3,0 – 2 pkt
2,0 – 0 pkt
ogólnopolski – 10 pkt
wojewódzki – 8 pkt
regionalny – 6 pkt
szkolny
– 4 pkt
0 - 5 pkt
0 -10 pkt
0 – 30 pkt
100 pkt

7. O ostatecznym udziale w projekcie decydować będzie najwyższa liczba punktów.
8. W przypadku identycznej liczby punktów ostateczną decyzje podejmie Komisja
Rekrutacyjna - po rozważeniu innych czynników, w tym motywację ucznia do udziału
w projekcie, dobrą komunikację interpersonalną, dojrzałość psychiczną uczestników.
9. Poza liczbą uczniów w podziale na poszczególne zawody, zostanie wybranych, w każdym
zawodzie, dodatkowo dwóch uczniów, którzy znajdą się na liście rezerwowej.
10. Uczniowie, którzy nie zakwalifikują się do projektu, jak i do grupy rezerwowej mogą złożyć
odwołanie do Dyrektora Szkoły w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia ogłoszenia list
zakwalifikowanych uczniów.
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11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania.
12. Uczniowie potwierdzają udział w projekcie na zebraniu z Dyrekcją Szkoły, zespołem
projektowym i rodzicami.
13. Uczniowie i ich rodzice /prawni opiekunowie/ podpisują zgodę na przetwarzanie danych
osobowych w ramach realizacji działań projektowych stanowiącą /załącznik nr 2/ do
niniejszego regulaminu.
14. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być
uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
15. Uczniowie i ich rodzice podpisują przed wyjazdem na staż zagraniczny umowę finansową
wraz z załącznikami i inne niezbędne dokumenty.
§ 6
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:


nieodpłatnego wyjazdu na staż zagraniczny,

 otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,


otrzymania pakietu dla ucznia (słownik, zeszyt, długopis, pendreive – za potwierdzeniem
odbioru)



nieodpłatnego udziału w poniższych zajęciach:
Lp.

Nazwa kursu/szkolenia

Ilość jedn.
lek.
20

Kursu języka angielskiego - praktyczne posługiwanie się
językiem obcym w sytuacjach codziennych i zawodowych
2 Kurs z zakresu kultury i obyczajów Irlandii
10
3 Szkolenie BHP
5
4 Kurs pierwszej pomocy – dotyczący praktycznych umiejętności
5
ratowania zdrowia i życia
5 Szkolenie na temat podstaw przedsiębiorczości - obejmujące
5
komunikację interpersonalną, przełamywanie barier, radzenie
sobie w trudnych sytuacjach podczas rozłąki z rodziną
6 Wykład na temat szacunku i tolerancji dla zasad i różnic
2
wynikających z odrębności kulturowych, korzyści dla absolwenta
technikum wynikające z pracy na Europejskim Rynku Pracy
Zajęcia będą odbywać się w kilkugodzinnych blokach, po obowiązkowych zajęciach
lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.
1
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2. Uczestnik zobowiązuje się do:


udziału w przygotowaniu językowym oraz pedagogiczno – kulturowym (potwierdzonym
podpisem na liście obecności); każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić
u prowadzących zajęcia, dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może
przekroczyć 20% ogółu godzin, w przeciwnym wypadku uczeń zostaje skreślony z listy
uczestników w projekcie,



do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na
potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele prawni)



uczestniczenia w spotkaniach upowszechniających projekt,



wszelkich działań na rzecz promocji projektu, wskazanych przez zespół powołany do
realizacji projektu,



wypełniania wszelkich obowiązków wynikających z udziału w projekcie, w tym do
prowadzenia dzienniczka praktyk oraz wszelkich dokumentów wymaganych przez partnera
projektu,



wypełniania raportu końcowego i ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania wszelkich działań
projektowych.

3. Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie, ale znajdujący się na liście rezerwowej
zobligowany jest do udziału w zajęciach z przygotowania językowego oraz pedagogiczno –
kulturowego.
§7
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej w przypadku gdy:


rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSP Nr 4 w Kośnie w terminie do 7
dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób
niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);



rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych
lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność

ZSP Nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-402 Krosno

tel/fax: (48) 13 432 19 25zsng@naftowka.pl

Strona 5 z 6

rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do
stosownej sytuacji (np. zaświadczenie, zwolnienie lekarskie) w przypadku osób
niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego/.
2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia
z listy, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych
i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie w każdym czasie.
3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

Krosno, 28.11.2016 r.

Załączniki do regulaminu:
 Formularz zgłoszeniowy
 Oświadczenie kandydata/uczestnika projektu/ o wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych
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