Regulamin rekrutacji do projektu praktyk
„Mobilność zagraniczna dla sukcesu zawodowego”
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji na projekt pt.: „Mobilność zagraniczna dla
sukcesu zawodowego” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049316 realizowanego w
konsorcjum przez Fundację Ku Pomocy w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego na zasadach Erasmus+ sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe.
2. Projekt realizowany jest dla:
 20 techników elektryków oraz 20 techników elektroników z Zespołu Szkół nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim w terminie od 7 do 20 kwietnia
2019r.
 21 techników żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława
Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w terminie od 12 do 25 maja 2019r.,
 21 techników hotelarstwa z Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w
Tomaszowie Mazowieckim od 12 do 25 maja 2019r.,
3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Ponadnarodowa
mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
4. Organizacją Partnerską jest Kika Mobility Center z Grecji, pełniąca rolę gospodarza.
5. Projekt skierowany jest do uczniów klas II – IV kształcących się w zawodzie: technik
żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik elektryk oraz technik
elektronik. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 82 uczniów.
6. Cele projektu:
 Zdobycie doświadczeń zawodowych w zagranicznych przedsiębiorstwach,
 Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole,
 Rozwój kompetencji zawodowych zgodnych z profilem kształcenia, także tych o charakterze
miękkim,
 Podniesienie kompetencji językowych z jęz. angielskiego, w tym specjalistycznego,
przełamanie bariery językowej, zdobycie podstaw z jęz. greckiego,
 Budowa lub wzmocnienie postawy otwartości i tolerancji wobec odmienności kulturowej,
przełamanie stereotypów.
7. Rekrutacja zostanie poprzedzona akcją informacyjną, w czasie której podane zostaną
wszelkie niezbędne kwestie organizacyjne na temat projektu.
8. Rekrutacja do projektu będzie odbywać się z uwzględnieniem zasady równych szans,
w tym zasady równości płci.
9. Podstawą kwalifikowania osób do realizacji staży w ramach projektu będzie spełnienie
następujących warunków:
 przynależność do określonej grupy docelowej,
 złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
10. Zgłoszenia przyjmowane będą
 dla technika żywienia i usług gastronomicznych do 10 grudnia 2018r. godz. 12:00 w
sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie
Mazowieckim;
 dla technika hotelarstwa do 10 grudnia 2018r. godz. 12:00 w sekretariacie Zespołu
Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim;
 dla technika elektryka oraz technika elektronika do 10 grudnia 2018r. godz. 12:00 w
sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie
Mazowieckim;
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11. Rekrutację przeprowadzi Fundacja Ku Pomocy za pomocą powołanej Komisji Rekrutacyjnej
 dla technika hotelarstwa, technika elektryka oraz technika elektronika z Zespołem
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie
Mazowieckim,
 dla technika żywienia i usług gastronomicznych
z Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim
12. Powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna składająca się z Przewodniczącego Komisji –
Koordynatora projektu, Wiceprzewodniczącego – Dyrektora ZSP, Członka Komisji –
nauczyciela języka angielskiego;
13. Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie szkoły formularza
zgłoszeniowego.
14. Formularze zgłoszeniowe będą rozdawane podczas spotkań informacyjnych oraz będą stale
dostępne w sekretariacie ZSP, stronie internetowej ZSP i na stronie internetowej Fundacji
Ku Pomocy.
15. Uczniowie zobowiązują się do podania prawdziwych danych w formularzach
zgłoszeniowych.
16. Szczegółowe kryteria rekrutacji obejmują:
 Średnią ocen z przedmiotów zawodowych ostatniego cyklu dydaktycznego – gdzie średnia
ocen 2,00-2,99 odpowiada 3 pkt, 3,0-3,99 odpowiada 4 pkt; 4,0-4,99 odpowiada 5 pkt; 5,06,0 odpowiada 6 pkt.
 Ocena z zachowania: wzorowy = 6 pkt, bardzo dobry = 5 pkt, dobry = 4 pkt, poprawne 3 pkt.
Pozostałe będą oceniane po 0 pkt. Uzyskanie oceny nagannej powoduje odrzucenie
kandydatury na tym etapie.
 Umotywowanie gotowości uczestnictwa w projekcie weryfikowane na podstawie rozmowy
rekrutacyjnej, 0-10 pkt.;
 Poziom znajomości języka obcego, weryfikowany na podstawie rozmowy rekrutacyjnej, 010 pkt;
17. rekomendacje co najmniej dwóch nauczycieli przedmiotów zawodowych (1 rekomendacja –
2 pkt, 2 rekomendacje -5 pkt.)
18. W sumie do uzyskania będzie 50 punktów.
19. Formularz zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez ucznia, a w przypadku ucznia
niepełnoletniego dodatkowo przez jego rodzica/opiekuna prawnego.
20. Sporządzone zostaną listy uczestników zajęć oraz listy rezerwowe. Listy będą zatwierdzane
przez Koordynatora projektu.
21. W przypadku wyrównanych wyników rekrutacji pierwszeństwo będą mieli uczniowie
z mniejszymi szansami, a następnie uczestnicy kojarzeni z płcią przeciwną zgodnie z zasadą
równości płci.
22. W przypadku równych wyników rekrutacji po uwzględnieniu warunków opisanych powyżej
decyduje kolejność zgłoszeń.
23. Skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w przypadku:
 opuszczenia przez zakwalifikowanego uczestnika powyżej 50% zajęć
pozalekcyjnych,
 przerwania przez zakwalifikowanego uczestnika udziału w projekcie,
 utraty statusu ucznia w danym zawodzie w danej szkole,
 w przypadku innych losowych wydarzeń.
24. Przewiduje się procedurę odwoławczą od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Uczniom
przysługiwać będzie możliwość odwołania do Koordynatora projektu w terminie do 7 dni
roboczych od ogłoszenia wyników. Decyzja Koordynatora uznawana będzie za ostateczną.
25. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, wszelkie decyzje podejmuje
Koordynator projektu Fundacji Ku Pomocy.
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