Regulamin rekrutacji
do projektu MOBILNY UCZEŃ DZIŚ - TO FACHOWIEC JUTRO
o numerze 2017-1-PL01-KA102-038015 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i
absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków
PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
§1
1.Niniejszy regulamin określa kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu.
2. Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest finansowany ze środków Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
§2
1.Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
• Dyrektor ZSP Nr 3 - Paweł Ciołkosz
• Wicedyrektor - Małgorzata Maziarz
• Kierownik Szkolenia Praktycznego - Maryla Wardak- Matusiak
• Koordynator Projektu - Renata Sękiel
• Nauczyciel języka angielskiego - Joanna Szczerbowska - Kopacz
§3
1.Rekrutacja do projektu na zagraniczną praktykę w Rimini we Włoszech oraz w Portsmouth w
Wielkiej Brytanii prowadzona jest w formie konkursu.
2.Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch turach – oddzielnie na każdy wyjazd:
- Tura I – rekrutacja na praktyki odbywające się w Rimini:
w terminie od 10.09.2018 do 28.09.2018r
- Tura II – rekrutacja na praktyki odbywające się w Rimini i Portsmouth:
w terminie od 06.05.2019 do 24.05.2019r.
§4
1.Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w tym paragrafie:
• są uczniami/uczennicami ZSP Nr 3 w Stalowej Woli oraz
-uczą się w klasach I i II w zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik obsługi turystycznej,
-uczą się w klasach II w zawodach : technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik architektury
krajobrazu, fototechnik,
• uczniowie/ uczennice klas I mogą brać ubiegać się o wyjazd na praktyki tylko w II turze, natomiast
uczniowie/uczennice klasy II technikum na wyjazd w I oraz w II turze,
• w toku nauki mają praktykę zawodową,
• uzyskały wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych w I semestrze roku szkolnego
2017/2018 dla osób ubiegających się o wyjazd w turze I, lub na zakończenie roku szkolnego 2017/18
dla osób ubiegających się o wyjazd w turze II,
• otrzymały ocenę z zachowania minimum poprawną
• cechuje ich zainteresowanie nauczanym zawodem
• w stopniu komunikatywnym posługują się językiem angielskim
• nie uczestniczyły/ nie uczestniczą w projekcie "CZAS ZAWODOWCÓW"
• będą brać udział w zajęciach pedagogiczno – kulturowo – językowych mających na celu
przygotowania do uczestnictwa w stażu.

§5
1.Kryteria naboru są punktowane zgodnie z danymi w Regulaminie.
2.Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście. Spośród wszystkich kandydatów
komisja rekrutacyjna wybierze 64 uczniów –z największą ilością punktów z poszczególnych zawodów.
3.Łącznie w I i II turze wyjedzie następująca liczba uczniów:
- technik żywienia usług gastronomicznych - 22 uczniów,
- technik obsługi turystycznej - 12 uczniów,
- technik ekonomista -11 uczniów,
- technik hotelarstwa - 8 uczniów,
- fototechnik - 6 uczniów,
- technik handlowiec - 3 uczniów,
- technik architektury krajobrazu - 2 uczniów.
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4.Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy uczniów i uczennic (główną i
rezerwową). Uczniowie i uczennice z najwyższą liczbą punktów z poszczególnych zawodów zostaną
zakwalifikowani do udziału w projekcie.
5. W przypadku braku chętnych lub zbyt małej liczby uczniów/uczennic z jednego z zawodów, do
udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani uczniowie/uczennice z zawodu z większą liczbą
chętnych. W rezultacie może zmienić sie liczba uczniów/uczennic z poszczególnych zawodów
biorących udział w projekcie w stosunku do pierwotnie zakładanej.
6.Zostanie utworzona lista rezerwowa, na której znajdą się uczniowie i uczennice z najwyższą liczbą
punktów spośród tych, którzy nie zakwalifikują się do projektu.
7.W przypadku, kiedy uczeń/uczennica znajdujący się na liście głównej, na skutek zdarzenia losowego
lub niezdyscyplinowanego zachowania (np. nieobecności na zajęciach, spotkaniach informacyjnych,
itp.) nie może uczestniczyć w projekcie bądź będzie z niego wykluczony- prawo do tego wyjazdu
uzyska osoba z listy rezerwowej z danego zawodu z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.
8. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje
opinia wychowawcy.
§6
Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę powinien złożyć u koordynatora projektu
formularz zgłoszeniowy:
Na wyjazd:
- w I turze do 18 stycznia 2018r do godz. 14.00

- w II turze do 15 czerwca 2018r do godz. 14.00
(formularz zgłoszeniowy jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły lub można go otrzymać u
koordynator projektu - p. Renaty Sękiel).
§7
1.I etap rekrutacji:
Podstawą kwalifikacji jest suma punktów otrzymanych za:
średnią ocen za ostatni semestr z przedmiotów zawodowych:
- średnia 5 i więcej - 10 pkt,
- średnia od 4,5 -do 4,99 - 8 pkt,
- średnia od 4 do 4,49- 6 pkt,
- średnia od 3,5 do 3,99 - 4 pkt,
- średnia od 3 do 3,49- 2 pkt;
ocenę z zachowania:
- wzorowe - 4pkt,
- bardzo dobre - 2 pkt,
- dobre - 1 pkt;
znajomość j. angielskiego:
-ocena celująca - 6 pkt,
- ocena bardzo dobra -5 pkt,
- ocena dobra - 4pkt,
- ocena dostateczna -2 pkt;
predyspozycje do wykonywania zawodu(zaangażowanie, konkursy przedmiotowe, praca na
rzecz szkoły i środowiska lokalnego) od 0 do 3 pkt – opinia wychowawcy w porozumieniu z
nauczycielami przedmiotów zawodowych,
uczniowie/uczennice zamieszkujący na wsi - 1 pkt,
posiadanie opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno- pedagogicznej - 1 pkt.
2. II etap rekrutacji to rozmowa kwalifikacyjna, na którą zostaną zakwalifikowani uczniowie o
granicznej i zbliżonej liczbie punktów. Informacje o terminie rozmowy przekaże poszczególnym
kandydatom koordynator projektu.
opinia komisji rekrutacyjnej, rozmowa kwalifikacyjna - od 0 do 2 pkt.
§8
1. Zakończenie naboru nastąpi po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych jednak nie później niż do:
23 stycznia 2018r. godz. 14.00 – tura I
19 czerwca 2018r godz. 14.00 – tura II
§9
1. Decyzja komisji rekrutacyjnej w sprawie naboru zostanie ogłoszona:
do 23 stycznia 2018r – tura I
do 23 czerwca 2018r– tura II.
2.Wtedy też na tablicy ogłoszeń w ZSP Nr 3 ukaże się lista uczestników projektu oraz lista rezerwowa.

§ 10
1.W przypadku mniejszej liczby chętnych niż liczba miejsc na staże, zostanie przeprowadzona
dodatkowa promocja i rekrutacja do projektu, w terminie do 14.02.2018r. - I tura oraz
21.06.2018r. - II tura.
§ 11
Procedura odwoławcza
1.Uczeń i/lub rodzic/opiekun prawny - mają prawo do odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
W tym celu należy w terminie 2 dni roboczych od daty ogłoszenia list uczestników złożyć do
Dyrektora Szkoły pisemny i odpowiednio umotywowany wniosek o sprawdzenie przebiegu procesu
rekrutacji.
2. Podjęta przez Komisję decyzja będzie ostateczna.
§ 12
1. Kandydaci/tki zakwalifikowani na staż zobowiązani są do udziału we wszystkich zajęciach
przygotowujących do wyjazdu na staż. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują
kandydata do udziału w stażu. Jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
2. Kandydaci/tki znajdujący się na liście rezerwowej, również są zobowiązani do uczestniczenia jako
wolni słuchacze w zajęciach językowych przygotowujących do wyjazdu na staże.
§ 13
1. W trakcie i po stażu uczeń/uczennica zobowiązuje się:
• dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu stażu.
• ściśle przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z
uczestnictwa w projekcie.
• codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania stażu.
• realizować zadania zlecone przez opiekuna stażu.
• uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu.
• na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich
nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu.
• w trakcie realizacji stażu codziennie sporządzać zapisy w dzienniczkach praktyk, które będą między
innymi podstawą do wystawienia oceny zaliczającej staż.
• sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu stażu w celu upowszechnienia projektu w szkole
2. Po powrocie ze stażu uczeń/uczennica zobowiązuje się:
• wypełniać ankiety ewaluacyjne dotyczące uczestnictwa w projekcie.
• przybyć na wyznaczone przez koordynatora projektu spotkanie w celu przygotowania i wysłania
raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do 30 dni po zakończeniu stażu
• aktywnie uczestniczyć w upowszechnianiu rezultatów projektu.
§ 14
1.Do regulaminu rekrutacji dołączone są następujące załączniki (4):
Załącznik nr 1
Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2
Deklaracja udziału w projekcie „Mobilny uczeń dziś - to fachowiec jutro" na lata szkolne 2017/2018 i
2018/2019
Załącznik nr 3
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wyjazd ucznia na praktykę
Załącznik nr 4
Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu „Mobilny uczeń dziś - to fachowiec jutro" na lata
szkolne 2017/2018 i 2018/2019

