
 

 

 

 

 

 
„DOŚWIADCZENIE I PRACA W WIEDZĘ WZBOGACA”  

Zespół Szkół w Czudcu 
ul. Parkowa 7, 38-120 Czudec, tel. (17) 277 10 13 

 

Współfinansowany w ramach 

programu Unii Europejskiej 

ERASMUS+ 

Program Erasmus+ , sektor Kształcenie  i szkolenia zawodowe, projekt "Staże zagraniczne dla 

uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

 „Doświadczenie i praca w wiedzę wzbogaca”   

2018-1-PL01-KA102-047586 

 realizowanym w Zespole Szkół w Czudcu 

 

§ 1. Informacje o projekcie 
 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół w Czudcu 

w projekcie pt.: „Doświadczenie i praca w wiedzę wzbogaca” o numerze 2018-1-PL01-

KA102-047586 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół 

zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków 

Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

2. Główne cele projektu:  

- rozwój kompetencji  i umiejętności zawodowych z uwzględnieniem najnowszych 

trendów w branży i wymagań europejskiego pracodawcy 

- rozwój i ulepszenie kompetencji językowych (przełamanie barier, umiejętność 

komunikowania się) 

- zapoznanie się z inną kulturą, mentalnością, otwarcie się na świat 

- nabycie kompetencji interpersonalnych i społecznych 

- zwiększenie szansy na zatrudnienie absolwenta szkoły na rynku europejskim 

- uzyskanie potwierdzenia nabytych umiejętności (certyfikaty/zaświadczenia, Europass 

Mobilność) 

3. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Czudcu w okresie 

od 01-06-2018 do 31-05-2019. 

4. W ramach projektu wsparcie otrzyma 16 uczniów klas II-IV w zawodzie 

 technik żywienia i usług gastronomicznych. 

5. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne. 

6. Osoby odpowiedzialne za realizację projektu w Zespole Szkół w Czudcu: 

 Monika Tarczyńska – Obrocka – koordynator projektu 

 Joanna Moskwa – opiekun szkolny uczestników 

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w projekcie 
 

1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie/uczennice ZS w Czudcu kształcący się  

w zawodzie wymienionym w § 1 pkt.5.  

2. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie 

formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) do opiekuna szkolnego uczestników – 

Joanny Moskwy.  
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3. Uczestnik projektu posiada ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny 

rok kalendarzowy. 

4. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny na stronie internetowej  

i tablicy ogłoszeń szkoły, u koordynatora projektu oraz u opiekuna szkolnego 

uczestników.  

 

§ 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu 

 
1. Rekrutacji uczniów dokonuje Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Szkoły.  

W skład Zespołu ds. rekrutacji wchodzą:  

 dyrektor ZS – Ryszard Wacko,  

 wicedyrektor ZS- Monika Tarczyńska-Obrocka  

 opiekun szkolnego uczestników,  przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Zawodowych – 

Joanna Moskwa 

 nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych – Agnieszka Machowska 

 nauczyciel języka angielskiego – Agnieszka Rykała 

2. Rekrutacja prowadzona będzie w roku szkolnym 2018/2019.  

3. Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019: 

 

Przyjmowanie wniosków aplikacyjnych / 
Rekrutacja uzupełniająca 

03.09.2018 – 14.09.2018 
17.09.2018 –21.09.2018 

Test z języka angielskiego 24-27.09.2018 

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej 01.10.2018 

Spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi 
do udziału w projekcie 
Potwierdzenie udziału w projekcie – podpisanie deklaracji 

04.10.2018 

 
4. Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu. 

5. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:  

 są uczniami Technikum w Zespole Szkół w Czudcu  

 kształcą się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 

 uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego  

 wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży  

 aktywnie uczestniczą w realizacji zadań zawodowych przewidzianych programem 

nauczania jak również ponadprogramowych 

 cechuje ich nienaganne zachowanie.  

7. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń w szkole, 

stronie internetowej szkoły, a także na godzinach wychowawczych w klasach do 

których skierowany jest projekt.  

8. Szczegółowe kryteria rekrutacji 

Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 100 punktów, na które składa się:  

 

 ocena z zachowania z roku szkolnego poprzedzającego proces rekrutacji – 

maksymalnie 15 pkt.,  

wzorowa             – 15 pkt.  
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bardzo dobra   – 10 pkt.  

Dobra   – 5 pkt.  

Poprawna  - 0 pkt. 

Nieodpowiednia – 0 pkt. 

Nagana  – 0 pkt. 

 

 znajomość języka angielskiego – maksymalnie 40 pkt.,  
- test 30 pkt. 
- dobra lub bardzo dobra ocena końcoworoczna z j. angielskiego  

   w roku szkolnym 2015/16 – 10 pkt 

 opinia wychowawcy klasy – maks 20 pkt.  

Kultura osobista 5 pkt 

Życzliwość, chęć pomocy innym 5pkt 

Punktualność, obowiązkowość 5 pkt 

Przestrzeganie wewnętrznych regulaminów szkoły (brak uwag negatywnych) 5pkt 

 Opinia nauczyciela zawodu – maks 25 pkt 

Średnia ocen końcoworocznych z dwóch wiodących przedmiotów zawodowych 

w roku szkolnym 2015/16 większa niż 3,5 –  5 pkt.,  

Chętne wypełnianie obowiązków podczas ćwiczeń praktycznych 5 pkt 

Przestrzeganie regulaminu pracowni zawodowej 5 pkt 

Wykazywanie się umiejętnościami manualnymi / zdolnościami w zawodzie 5 pkt 

Udział w zajęciach dodatkowych 5 pkt 

 

8. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół ds. rekrutacji listy 

głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZS oraz na stronie 

internetowej szkoły.  

9. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy 

zakwalifikowany uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi 

zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

10. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

11. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona  

w dowolnym momencie trwania projektu. 

13. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.  

14. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, są zobowiązani do 

udziału w spotkaniu informacyjnym wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi.  

15. Rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział 

dziecka/podopiecznego w projekcie. 
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§ 4. Zasady organizacji zajęć przygotowawczych do stażu 
 

1. Zajęcia w ramach przygotowania językowo–kulturowo–pedagogicznego zorganizowane 

będą w Zespole Szkół w Czudcu.  

2. Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni 

wolne od zajęć dydaktycznych i będą składały się z:  

 kursu języka hiszpańskiego - 30 godz.  

 przygotowanie mentalno- kulturowego  

– zajęcia mające na celu poznanie kultury i obyczajów kraju goszczącego stażystów - 

10 godz.  

 przygotowanie pedagogiczne – 10 godz. 

3. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.  

4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie 

uczestniczyć w organizowanych zajęciach.  

5. Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia. 

Dopuszczalna liczba nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach nie może przekroczyć 10% 

ogółu godzin. W przypadku opuszczenia więcej niż 10% godzin przewidzianych na dane 

zajęcia uczeń zostaje skreślony z listy uczestników w projekcie.  

6. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić 

we własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

kurs.  

7. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie osoba z listy 

rezerwowej. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych 

materiałów w stanie nienaruszonym (nie zniszczonych) oraz pokrycia kosztów 

manipulacyjnych.  

 

§ 5. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

 
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:  

 informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły bądź 

przekazywanych bezpośrednio uczestnikowi, 

 nieodpłatnego udziału w projekcie,  

 otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,  

 otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,  

 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.  

2. Uczestnik zobowiązuje się do:  

 uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do stażu (podpis na 

liście obecności),  

 100% obecności na praktyce zawodowej (dotyczy: punktualności w miejscu 

odbywania praktyki, realizowania zadań powierzonych na praktyce oraz przez 

opiekuna stażu, informowania koordynatora projektu o wszelkich 

nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu i stopień satysfakcji 

uczestnika),  

 uczestnictwa w zajęciach kulturowych: wycieczkach itp,  

 uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami oraz zdawania relacji z przebiegu stażu,  
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 prowadzenia dzienniczka praktyk w języku polskim i  w języku angielskim,  

 czynnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu - zgodnie z założeniami 

projektu,  

 udziału w tworzeniu materiałów promocyjnych  

 sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez koordynatora 

projektu,  

 aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu. 

 

§ 6. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 

 
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 

finansowej w przypadku, gdy rezygnacja została złożona na piśmie do Dyrektora ZS w 

terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w 

przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna 

prawnego). 

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia  

z listy, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów (w 

stanie nienaruszonym/nie uszkodzonych) oraz pokrycia kosztów manipulacyjnych  

w szczególności związanych z rezerwacją biletów lotniczych.  

 

§7. Postanowienia końcowe 

 
Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw 

nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Zespołu 

Szkół w Czudcu i Koordynatora Projektu. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


