
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW  

do projektu pn. „Europejska mobilność zwiększa kompetencje zawodowe uczniów”  

o numerze POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025803  

w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność 

kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER  

na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1. Projekt pt. „Europejska mobilność zwiększa kompetencje zawodowe uczniów” jest realizowany 

przez Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, zwany dalej organizacją wysyłającą, działającą  

w partnerstwie z Vitalis GmbH w Niemczech, zwanym dalej organizacją przyjmującą. 

2. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), jako część projektu 

„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 

kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025803 

zawartej pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 w Miechowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

(FRSE). 

4. Projekt jest realizowany w terminie 01.12.2016 r. do 28.02.2018 r. 

5. Głównym celem projektu jest poprawa poziomu kształcenia, a zwłaszcza podniesienie wiedz i 

umiejętności uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie.  

6. Celem projektu jest m.in.: 

 podniesienie aktywności zawodowej i kompetencji zawodowych uczniów,  

 podniesienie praktycznych umiejętności uczniów oraz zdobycie doświadczenia zawodowego 

w międzynarodowym środowisku,  

 poprawa znajomości języków obcych, 

 podniesienie poziomu znajomości kultury niemieckiej i wartości europejskich, 

 podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia młodzieży, poprawa oferty edukacyjnej 

szkoły, 

 podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania projektem, organizacji 

staży oraz umiejętności współpracy międzynarodowej. 

7. Cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 19 uczniów (uczestników mobilności) 

organizacji wysyłającej w niemieckich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych 

kierunkiem kształcenia uczestników. 

8. Regulamin rekrutacji do projektu  określa w szczególności: 

a) grupę docelową, 

b) kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji, 



 

 

c) wymagane dokumenty. 

9. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji 

organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora projektu. 

10. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23. 

11. Informacje o projekcie zamieszczane są na stronie: http://www.ekonomik.miechow.edu.pl/  

 

§ 2 

Grupa docelowa 

1. 19 uczniów klas II i III z Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie, kształcących się w zawodach: 

 technik ekonomista – 7 osób, 

 technik handlowiec – 7 osób, 

 technik żywienia i usług gastronomicznych – 5 osób. 

2. Regulamin przewiduje możliwość zwiększenia/zmniejszenia ilości osób na poszczególnych 

kierunkach kształcenia w przypadku większego/mniejszego zainteresowania uczniów udziałem w 

stażu zagranicznym zgodnym z kierunkiem kształcenia. 

 

§ 3 

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji 

I. Warunki ogólne 

1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.  

2. Rekrutacja trwa min. 2 tygodnie i rozpoczyna się w miesiącu luty 2017. Daty rozpoczęcia i 

zakończenia rekrutacji zostaną podane w ogłoszeniu rekrutacyjnym. 

3. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 

umieszczonej w widocznym miejscu w budynku szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz na 

profilu szkoły na portalu społecznościowym Facebook. 

4. Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna, w skład której wejdą: dyrektor szkoły, 

koordynator projektu, asystent koordynatora oraz psycholog szkolny. 

5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego (kwestionariusza 

osobowego) stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.  

6. W przypadku uczniów niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy podpisują także ich rodzice/ 

opiekunowie prawnymi. 

7. Rekrutacja prowadzona będzie na zasadach otwartości i przejrzystości. Podczas rekrutacji pod 

uwagę będą brane tylko i wyłącznie kryteria opisane w pkt. II, a na wybór uczestników nie będą 

miały wpływu takie czynniki jak: płeć, wyznanie, światopogląd itp. W rekrutacji zostanie 

zachowana zasada równości kobiet i mężczyzn. 

 

http://www.ekonomik.miechow.edu.pl/


 

 

 

II. Kryterium rekrutacyjne podstawowe 

1. Posiadanie statusu ucznia Zespołu Szkół nr 1 Miechowie, na kierunku technik ekonomista, technik 

handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych (uczniowie II i III klasy) – ocena: spełnia/ 

nie spełnia na podstawie formularzy zgłoszeniowych. 

2. Osoby z oceną „spełnia” przejdą do dalszego etapu rekrutacji opisanego w pkt. III. 

 

III. Kryteria rekrutacyjne szczegółowe: 

1. Ocena z zachowania,  średnia z ocen z języka angielskiego oraz niemieckiego, średnia z ocen z 

przedmiotów zawodowych, frekwencja, motywacja: 

a) Ocena z zachowania uzyskana na zakończenie I semestru roku szkolnego 2016/2017. 
Nadawane będą punkty w skali od 0 do 5, wg klucza: 

wzorowe – 3 pkt.  
bardzo dobre – 2 pkt. 
dobre – 1 pkt. 
poniżej dobrego – 0 pkt. 

b) Średnia z ocen z języka angielskiego oraz języka niemieckiego uzyskana na zakończenie I 
semestru roku szkolnego 2016/2017.Nadawane będą punkty w skali od 0 do 5, wg klucza: 

średnia powyżej 5,0 – 3 pkt. 
średnia od 5,0 do 4,0 – 2 pkt. 
średnia od 4,0 do 3,0 – 1 pkt. 
poniżej 3,0 – 0 pkt. 

c) Średnia z ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na zakończenie I semestru roku 
szkolnego 2016/2017. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 6, wg klucza: 

średnia powyżej 5,0 – 3 pkt. 
średnia od 5,0 do 4,0 – 2 pkt. 
średnia od 4,0 do 3,0 – 1 pkt. 
poniżej 3,0 – 0 pkt. 

d) Frekwencja uzyskana na zakończenie I semestru roku szkolnego 2016/2017 - podana 
procentowo zostanie oceniona wg klucza: 

powyżej 95% do 100% - 4 pkt., 
powyżej 88% do 95% - 3 pkt., 
powyżej 80% do 88%- 2 pkt., 
powyżej 70% do 80% - 1 pkt., 
poniżej 70%  - 0 pkt. 

e) Ocena motywacji. Ocena motywacji zostanie dokonana przez Komisję rekrutacyjną na 
podstawie pytań zawartych w formularzu zgłoszeniowym. Pytania pozwolą na 
zweryfikowanie motywacji, inicjatywy i rzeczywistego zainteresowania ucznia projektem. 
Uczniowie będą mieli za zadanie opisać swoją motywację do wyjazdu, cele jakie chcą 
zrealizować podczas wyjazdu, wskazać to czego chcą się nauczyć i doświadczyć. Przy ocenie 
motywacji nadawane będą punkty w skali od 1 do 3. 

 



 

 

IV. Ocena kandydatów i procedura odwoławcza 

1. Punkty uzyskane z powyżej wymienionych kryteriów szczegółowych zostaną do siebie dodane, 

suma będzie stanowiła o wyniku. Uczniowie z największą ilością punktów zostaną zakwalifikowani 

do projektu.  

2. Ocena zostanie dokonana przez organizację wysyłającą  na podstawie kryteriów opisanych w pkt. 

II i III regulaminu i zamieszczona na protokole, stanowiącym załącznik 2 do niniejszego 

regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą. 

3. Z rekrutacji zostanie sporządzona lista rankingowa uczestników, tj. lista główna i rezerwowa. 

Wyniki zostaną ogłoszone przez wychowawców klas. Ponadto listy zostaną umieszczone na tablicy 

ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku szkoły. 

4. O kolejności na liście decyduje suma uzyskanych punktów.  

5. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o kolejności na listach decydują punkty ze 

średniej z ocen z przedmiotów zawodowych, następnie z języka angielskiego i niemieckiego. 

6. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem 

(nieobecność na zajęciach z przygotowania kulturowo-językowo-pedagogicznego) przez ucznia 

umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na staż, a prawo do tego 

wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności. 

7. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja zostanie powtórzona. 

8. Każdy kandydat ma prawo wglądu do dokumentacji Komisji rekrutacyjnej, 

9. Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od 

ogłoszenia wyników rekrutacji. Powodem odwołania może być stwierdzenie błędów w 

przeliczaniu punktów za uzyskane oceny (kryteria rekrutacyjne opisane w pkt. III). Odwołanie wraz 

z uzasadnieniem powinny być złożone na piśmie do koordynatora projektu i dyrektora szkoły.  

10.  Dyrektor szkoły ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu 2 dni i w przypadku 

decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji. 

 

V. Nabory dodatkowe 

1. W przypadku niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie 

zawodowej lub z powodu opisanego w pkt. III. 3 czy też wycofania się uczestnika lub innych 

zaistniałych okoliczności organizacja wysyłającą ma prawo na każdym etapie rekrutacji do 

ogłoszenia dodatkowego naboru uczestników. Dodatkowy nabór uczestników może odbywać się 

w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń. 

2. W przypadku ogłoszenia dodatkowego naboru pierwszeństwo udziału w projekcie mają 

kandydaci, którzy zostali już zakwalifikowani do projektu w naborze pierwszym. 

 

 

 



 

 

§ 4 

Wymagane dokumenty 

1. Na etapie rekrutacji: 

a) Formularz zgłoszeniowy. 

2. Po zakwalifikowaniu do projektu: 

b) Deklaracja uczestnictwa, 

c) Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych, 

d) Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności (osobą uczącą się) i 
Warunki ogólne, 

e) Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się, 

f) Zobowiązanie do zapewnienia Jakości Mobilności. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.  

2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  http://www.ekonomik.miechow.edu.pl/ 

 

 

Miechów, 28.01.2017 r. 
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