REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„PRAKTYKI ZAGRANICZNE - WYRÓWNYWANIE SZANS MŁODZIEŻY NA RYNKU
PRACY”
Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników - uczniów projektu
pt.: „Praktyki zagraniczne – wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy”,
który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + Kształcenie
i Szkolenie Zawodowe
BENEFICJENT – ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W
RACIBORZU

I wyjazd – mobilność uczniów w zawodach: technik ekonomista, technik spedytor,
technik handlowiec, technik organizacji reklamy – luty/marzec 2020 – Malaga,
Hiszpania, 18 uczniów.
II wyjazd - mobilność uczniów w zawodach: technik ekonomista, technik spedytor,
technik logistyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamy – marzec 2021 –
Sewilla, Hiszpania, 18 uczniów.

Informacje o projekcie



Projekt realizowany jest
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu w okresie
15.09.2019 do 15.09.2021.
 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach Programu
Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
 Projekt
skierowany
jest
do
uczniów
Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Raciborzu, którzy będą w klasie III w roku szkolnym 2019/2020 (18 uczniów) i w roku
szkolnym 2020/2021 – 18 uczniów.
 Projektem są objęte zawody: technik ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik
organizacji reklamy, technik logistyk.
 Ostateczna ilość uczestników w poszczególnych zawodach będzie uwarunkowana
organizacją praktyk za granicą oraz spełnieniem przez kandydatów wymogów rekrutacyjnych.
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Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z załączonym harmonogramem (załącznik 1) przez
Komisję Rekrutacyjną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Z przyczyn
organizacyjnych harmonogram może ulec zmianie.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:




przedstawiciel dyrekcji
2 nauczycieli języka angielskiego
nauczyciele przedmiotów zawodowych

3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej
szkoły, dzienniku elektronicznym, a także przez wychowawców klas.
4. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w
projekcie, jest uczniem klasy trzeciej w roku szkolnym 2019-2020 w zawodzie: technik
ekonomista, technik spedytor, technik handlowiec, technik organizacji reklamy – I mobilność
(luty/marzec) oraz uczniem klasy trzeciej w roku szkolnym 2020-2021 w zawodzie: technik
ekonomista, technik spedytor, technik logistyk, technik handlowiec, technik organizacji reklamyII mobilność (marzec 2021).
Rekrutacja uczniów odbędzie się oddzielnie dla każdej mobilności.
5. Rekrutacja będzie się składała z 3 etapów:
I etap: złożenie przez potencjalnych uczestników projektu wymaganych dokumentów
II etap: rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim
III etap: indywidualne konsultacje z pedagogiem szkolnym
6. Podstawą kwalifikowania osób do realizacji staży w ramach projektu będzie spełnienie
następujących warunków, które mają charakter obligatoryjny:
a) przynależność do jednego z kierunków ZSE w Raciborzu,
b) stan zdrowia umożliwiający wyjazd zagraniczny,
c) złożenie poprawnie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej. Uczeń zgłaszając swoją
kandydaturę na wyjazd na praktykę zagraniczną powinien złożyć w sekretariacie szkoły
formularz zgłoszeniowy z niezbędnymi załącznikami (oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji)
Wzory będą dostępne w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły –
www.ekonomikraciborz.pl . Formularz należy wypełnić w wersji pisemnej.
7. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów formalnych i
merytorycznych.
Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za:
a) średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów zawodowych z klasy drugiej (10 pkt)
5,0 i powyżej – 10 pkt
4,75 – 4,99 – 9 pkt
4,5 – 4,74 – 8 pkt
4,25 – 4,49 – 7 pkt
4,0 – 4,24 – 6 pkt
3,75 – 3,99 – 5 pkt
3,5 – 3,74 – 3 pkt
3,0 – 3,49 – 1 pkt
poniżej 3,0 – 0 pkt
b) rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim (15 pkt)
płynność wypowiedzi – 1-5 pkt
stosowane słownictwo - 1-5 pkt
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komunikatywność -1-5 pkt
c)

ocenę z języka angielskiego z klasy drugiej (10 pkt)
celujący – 10 pkt
bardzo dobry – 8 pkt
dobry - 6 pkt
dostateczny – 4 pkt
dopuszczający – 2 pkt
niedostateczny – 0 pkt

d)

ocenę z zachowania z klasy drugiej (10 pkt)

e)

wzorowe – 10 pkt
bardzo dobre – 8 pkt
dobre - 6 pkt
poprawne – 4 pkt
nieodpowiednie – 2 pkt
naganne – 0 pkt
frekwencję na zajęciach z klasy drugiej (10 pkt)
90 -100% - 10 pkt
85 -89% - 8 pkt
80 - 84% - 6 pkt
75 – 79% - 4 pkt
70 – 74% – 2 pkt
0 – 69% - 0 pkt

f) mniejsze szanse (4 pkt )
orzeczenie lub opinia z PPP – 1 pkt
pochodzenie z obszarów wiejskich lub peryferyjnych – 1 pkt
sytuacja ekonomiczna wymagająca wsparcia – 1 pkt
rodziny wielodzietne lub niepełne – 1 pkt
g) zaangażowanie społeczne (3 pkt)
udział w samorządzie klasowym – 1 pkt
udział w samorządzie szkolnym – 1 pkt
działania charytatywne – 1 pkt
h) inne osiągnięcia (4 pkt)

8.
9.

10.

11.

12.

laureat w konkursach szkolnych – 2 pkt
udział w konkursach pozaszkolnych – 2 pkt
Po przeprowadzonych indywidualnych konsultacjach z pedagogiem szkolnym (ocena osobowości
kandydata do stażu).
Uczniowie z najwyższą liczbą punktów zostaną zakwalifikowani do projektu. W przypadku
uzyskania takiej samej ilości punktów do udziału w projekcie zakwalifikuje się uczeń, który uzyska
większą ilość punktów z poszczególnych kryteriów, branych pod uwagę w następującej kolejności:
kryterium a, b, c, d, e, f, g, h, – wskazane w pkt. 7.
Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem listy uczestników projektu i listy
rezerwowej (maksymalnie 2 osoby z każdego kierunku) oraz umieszczeniem ich na tablicy
informacyjnej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły. Odwołanie powinno zostać złożone
w formie pisemnej nie później niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Ostateczną decyzję
podejmie Dyrektor po zasięgnięciu opinii u wychowawców w terminie do 3 dni od dnia otrzymania
odwołania.
Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie
weryfikacji dokumentacji, w tym formularzy rekrutacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnik
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będzie miał prawo do rezygnacji z uczestniczenia w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej w przypadku, gdy rezygnacja zostanie zgłoszona do Dyrektora szkoły na piśmie w
terminie do 3 dni od dnia zakończenia procesu rekrutacji, tj. ogłoszenia jej rezultatów. W
przypadku zakwalifikowania się do projektu zakładanej liczby uczestników, zostaną utworzone
listy: podstawowa (18 osób) i rezerwowa (10 osób – po 2 osoby z każdego kierunku). Osoby z listy
rezerwowej mogą stać się uczestnikami projektu w przypadku braku frekwencji na zajęciach
przygotowujących do wyjazdu (minimum 80%) osób zakwalifikowanych lub ich rezygnacji na
którymkolwiek etapie. Osoby zajmujące najwyższe pozycje na liście rezerwowej zajmą miejsce na
liście głównej. W przypadku zdarzenia losowego lub nagannego zachowania uczeń zostaje
skreślony z listy, a prawo do tego wyjazdu uzyskuje kolejny uczeń z listy rezerwowej. Dwie osoby
zajmujące najwyższe pozycje na liście rezerwowej będą brały udział w zajęciach przygotowujących
do wyjazdu.
13. W rekrutacji uczniów nie będzie dyskryminacji płciowej, wyznaniowej, rasowej.
14. Po pozytywnym przejściu przez proces rekrutacji uczeńwypełnia oświadczenie o wyrażeniu
zgody na udział w projekcie.
15. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem
zajęć realizowanych w ramach projektu.
16. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
17. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu wraz z opiekunami/rodzicami są
zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z koordynatorami.
18. W przypadku braku realizacji obowiązków uczestnika projektu, pogorszenia się ocen, frekwencji,
zachowania uczestnik może zostać wykreślony z listy.
19. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z
listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i
szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
20. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują koordynatorzy
projektu z ramienia szkoły. Regulamin będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu.

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu
Każdy Uczestnik ma prawo do:








rzetelnych informacji na temat realizowanego projektu, które będą zamieszczane na
stronie internetowej ZSE i na gazetce szkolnej oraz przekazywane bezpośrednio
uczestnikowi,
otrzymania certyfikatów potwierdzających odbyte szkolenia i praktykę zawodową zgodnie
z założeniami projektu,
nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
nieodpłatnego udziału w zagranicznych praktykach,
zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
otrzymania materiałów promocyjnych.
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Uczestnik zobowiązuje się do:














zapoznania się z harmonogramem działań w ramach projektu,
aktywnego uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście
obecności) – min. 90% obecności,
realizacji powierzonych zadań na praktyce zawodowej w oparciu o program praktyk
i wymiar godzin zgodnie z założeniami projektu,
wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet
poziomu zadowolenia,
rzetelnego i terminowego wypełniania dokumentacji,
aktualizacji danych uczestnika projektu,
udziału we wszystkich działaniach informacyjnych dotyczących realizacji projektu,
wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi),
niesprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie,
prowadzenia dzienniczka praktyk
sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez koordynatorów projektu,
udziału w wydarzeniach upowszechniających projekt,
pobrania z NFZ karty ubezpieczenia EKUZ bądź okazania posiadanej karty z datą
ważności pokrywającą się z terminem pobytu w Hiszpanii.
posiadania ważnego dowodu tożsamości bądź paszportu

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie w każdym czasie. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

Paweł Ptak
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w
Raciborzu
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