REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Wyższe kwalifikacje dzięki stażom”
realizowanym przez Zespół Szkół Nr 1 w Piasecznie
§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: „Wyższe
kwalifikacje dzięki stażom” , który jest realizowany ze środków PO WER na zasadach
Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
§ 2.
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie w okresie 01.09.2018r do
31.12.2019r.
2. Projekt jest realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
3. Projekt skierowany jest do uczniów klas w zawodach: technik informatyk, technik
teleinformatyk, technik elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik
organizacji reklamy.
4. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 71 uczniów.
§ 3.
Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacja prowadzona będzie 13 - 28 września 2018 r. i 18 – 29 marca 2019 r.
W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
•
•
•

koordynatorzy projektu unijnego w ZSZ Nr 1 – Anna Kielan, Bożena Rosłoń
pedagog szkolny – Małgorzata Nowak
kierownik praktycznej nauki zawodu – Małgorzata Różycka

2. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją w Librusie oraz stronie internetowej
szkoły; uczniowie będą także informowani przez wychowawców klas.
3. Uczestnikiem projektu może być osoba, która wyraża chęć uczestnictwa w projekcie,
kształci się w zawodzie: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik
elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik organizacji reklamy.
Proces rekrutacji obejmuje:

•
•
•

pisemne zgłoszenie chęci udziału w projekcie
akceptację przez Komisję Rekrutacyjną
zgodę rodziców – w wypadku kandydata niepełnoletniego.

4. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyć
do koordynatora pisemne zgłoszenie chęci udziału w projekcie (ze zgodą rodziców –
w wypadku kandydata niepełnoletniego).
5. Pierwszy etap rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję
Rekrutacyjną listy osób zakwalifikowanych (znajdzie się na niej więcej osób, niż
ostatecznie wyjedzie na staże) do odbycia zajęć przygotowawczych oraz
umieszczeniem jej na tablicy informacyjnej w oraz na stronie internetowej szkoły.
6. Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:
•
•
•

jest uczniem klasy w zawodzie technik informatyk, technik teleinformatyk, technik
elektronik, technik pojazdów samochodowych, technik organizacji reklamy.
posiada pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji na temat
zachowania i zaangażowania w życie szkoły.
posiada ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

7. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie o
wyrażeniu zgody na udział w projekcie i pisemnie potwierdza zapoznanie się z
regulaminem udziału w projekcie.
8. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być
uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
9. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
10. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w
dowolnym momencie trwania projektu.
11. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na
listach zadecyduje kryterium dodatkowe - średnia ocen.
12. Listę osób, które ostatecznie wyjadą na staże, ustali Komisja Rekrutacyjna na miesiąc
przed terminem wyjazdu. Komisja weźmie wtedy pod uwagę frekwencję i
zaangażowanie kandydatów na zajęciach przygotowawczych, a także ich postępy w
nauce szkolnej i zaangażowanie w życie szkoły.
13. W wypadku zastrzeżeń co do ustaleń Komisji Rekrutacyjnej uczeń będzie miał
możliwość skorzystania z procedury odwoławczej. Wtedy o losie kandydata
zadecyduje pani dyrektor szkoły- korzystając z opinii komisji rekrutacyjnej.
14. Kryteria rekrutacji:
Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 15 punktów, na które składa się:
1. ocena pisemnego zgłoszenia chęci udziału w projekcie (0-2 pkt)
2. średnia ocen z przedmiotów zawodowych (0-2pkt)
śr. 4-6 – 2p
śr. 3-4 – 1p
śr <3 - 0p
3. ocena z języka angielskiego (0-2pkt)
2 – 0p
3,4 – 1p

5,6 – 2p
4. ocena z zachowania – minimum dobra (0-3 pkt)
dobre – 1p
bardzo dobre – 2p
wzorowe – 3p
5. zaangażowanie w życie szkoły – reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach –
2 pkt, udział w imprezach szkolnych – 2 pkt, wolontariat – 2 pkt
§ 4.
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
•
•
•

nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
otrzymania pakietu dla ucznia

2. Uczestnik zobowiązuje się do:
•
•
•

uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności)
wypełniania w trakcie zajęć/po zakończeniu zajęć ankiet ewaluacyjnych.
do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych
osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich
przedstawiciele ustawowi).
§5
Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
•

•

Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w
Piasecznie 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 rezygnacji. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej,
należy do niej dołączyć zaświadczenie stosowne do sytuacji (np. zwolnienie
lekarskie); w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez
rodzica/opiekuna prawnego.

1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w działaniach projektowych lub
skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów
dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 września 2018 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie w każdym czasie.
3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

