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REGULAMIN REKRUTACJI  

 
do projektu pt.: ,,Dziś zagraniczna praktyka - jutro zawodowy sukces”, o numerze 2016-1-PL01-KA102-023907 

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

mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor 

Kształcenie i szkolenia zawodowe. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach, ul. Młodych Techników 5 w okresie 01.09.2016r. – 

30.06.2018r. wraz z partnerem: Sistema Practices s.l. (ESMOVIA) C/Pintor Martinez Cubells 2, pta 6, 46002, 

Valencja, Hiszpania - instytucja pośrednicząca. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa warunki udziału, podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu „Dziś 

zagraniczna praktyka - jutro zawodowy sukces”, a także formy wsparcia przewidziane w ramach Projektu. 

2. Projekt realizowany jest w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół 

zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach Programu 

Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.  

3. Głównym celem Projektu jest efektywne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodów  

w kierunkach: technik pojazdów samochodowych (TPS), technik hotelarstwa (TH), technik informatyk 

(TI), technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻiUG) oraz skuteczne ich funkcjonowanie na 

europejskim rynku pracy.  

4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, ul. Młodych Techników 5 (ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach), gabinet 

wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego i ustawicznego.  

5. Czas realizacji Projektu: od 01 września 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku. 

6. Partnerem Projektu jest instytucja pośrednicząca: Sistema Practices s.l (ESMOVIA) C/Pintor Martinez 

Cubells 2, pta 6, 46002, Valencja, Hiszpania. 

7. Uczestnikami Projektu będą uczniowie ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach kształcący się w obecnym roku 

szkolnym (2016/2017) w następujących klasach i zawodach: technik pojazdów samochodowych (TPS) – 

klasa druga i trzecia, technik hotelarstwa (TH) – klasa druga i trzecia, technik informatyk (TI) – klasa 

druga, technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻiUG) – klasa druga i trzecia.  

8. Ilość uczestników – 45 uczniów ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach. 

 

§ 2 

DEFINICJE 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:  

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Dziś zagraniczna praktyka - jutro zawodowy sukces” 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

2. Partnerze – należy przez to rozumieć podmiot wymieniony w § 1 ust. 6.  

3. Uczestniku Projektu – należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę, który(a) został(a) zakwalifikowany(a) 

do udziału w Projekcie. 
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4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół osób powołanych przez Dyrektora ZS Nr 2 CKU 

w Pyrzycach, weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników Projektu. 

5. Koordynator Projektu – osoba odpowiedzialna za realizację Projektu. 

 

§ 3 

FORMY WSPARCIA OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU 

1. Projekt zakłada udział każdego Uczestnika Projektu w: 

1) Zajęciach dodatkowych, przez które należy rozumieć: 

 Warsztaty pedagogiczne - 5 godzinne (godz. lekcyjna– 45 minut) realizowane przez 

psychologa. Głównym celem zajęć będzie integracja grupy i przygotowanie jej do 

umiejętnego radzenia sobie w trudnej psychologicznie sytuacji rozstania z bliskimi. 

Zajęcia będą koncentrowały się na doskonaleniu umiejętności komunikacji 

międzyludzkiej, rozpoznawania uczuć-emocji i radzenia sobie w sytuacjach 

konfliktowych.  – 45 uczestników w 4 grupach, zgodnie z harmonogramem, każda grupa 

realizuje 5 godzin warsztatów - łącznie 20h; 

 Warsztaty kulturowe – 5 godzinne (godz. lekcyjna – 45 minut). Uczestnicy projektu 

uzyskają informacje o obyczajach, kulturze kraju i regionu, w którym będą odbywali 

praktykę zawodową. – 45 uczestników w 4 grupach, zgodnie z harmonogramem, każda 

grupa realizuje 5 godzin warsztatów - łącznie 20h;  

 Warsztaty językowe z języka angielskiego - 5 godzinne (godz. lekcyjna – 45 minut). 

Uczestnicy projektu przed wyjazdem na praktykę uzupełnią swoje umiejętności językowe 

niezbędne w codziennej komunikacji, powtórzą słownictwo specjalistyczne  

w zakresie danego zawodu. – 45 uczestników w 4 grupach, zgodnie z harmonogramem, 

każda grupa realizuje 5 godzin warsztatów - łącznie 20h;  

 Warsztaty językowe z języka hiszpańskiego – 15 godzinne (godz. lekcyjna – 45 minut), na 

których szczególny nacisk kładziony będzie na komunikację. Podczas zajęć będą 

rozwijane umiejętności porozumiewania się w języku hiszpańskim w różnych sytuacjach 

życia codziennego. - 45 uczestników w 4 grupach, zgodnie z harmonogramem, każda 

grupa realizuje 15 godzin warsztatów - łącznie 60h;  

2) Jednorazowy udział w praktykach zawodowych czterotygodniowych (160 h) – odbywających się 

w wytypowanych przez Partnera podmiotach na miejscu w Hiszpanii, mające na celu doskonalenie 

praktycznych umiejętności Uczestników Projektu w danym zawodzie – 45 uczestników w 4 

zawodach z podziałem na następujące grupy:  

 w roku szkolnym 2016/2017 obecne: 

 TPS klasa III – łącznie 6 osób;  

 TH klasa II/ TH klasa III/ TŻiUG klasa III – łącznie 10 osób; 

 w roku szkolnym 2017/2018 obecne: 

 TPS klasa II, która w roku szkolnym 2017/2018 będzie klasą III i  TI klasa II, która 

w roku szkolnym 2017/2018 będzie klasą III – łącznie 14 osób; 

 TH klasa II, która w roku szkolnym 2017/2018 będzie klasą III i TŻiUG klasa II, 

która w roku szkolnym 2017/2018 będzie klasą III – łącznie 15 osób. 

3) Pokrycie kosztów: transportu do i z Hiszpanii, zakwaterowania w apartamentach, wyżywienia w 

formie kolacji, ubezpieczenia na czas trwania praktyk.  
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§ 4 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 

1. O uczestnictwo w Projekcie może ubiegać się osoba, która kształci się w Zespole Szkół Nr 2 Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach, w jednej z niżej wymienionych klas i zawodzie (stan na rok 

szkolny 2016/2017): 

 Klasa II Technik pojazdów samochodowych; 

 Klasa III Technik pojazdów samochodowych; 

 Klasa II Technik hotelarstwa; 

 Klasa III Technik hotelarstwa; 

 Klasa II Technik informatyk; 

 Klasa II Technik żywienia i usług gastronomicznych; 

 Klasa III Technik żywienia i usług gastronomicznych. 

2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata/tkę, następujących 

dokumentów:  

a) formularza zgłoszeniowego do Projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu, 

b) deklaracji uczestnictwa w Projekcie zgodnie z wzorem załącznika nr 2, 

c) zgody na wykorzystywanie wizerunku na cele Projektu -załącznik nr 3. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata/tki. Ponadto  

w przypadku Kandydata/tki niepełnoletniego/tniej, dokumenty o których mowa w ust. 2  muszą zostać 

podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego Kandydata/tki. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2  należy pobierać w sekretariacie wicedyrektora ds. kształcenia 

zawodowego i ustawicznego (warsztaty szkolne) lub ze strony internetowej szkoły. Dokładny termin 

złożenia w/w dokumentów dla poszczególnych klas określa Koordynator Projektu i przekazuje tę 

informację wychowawcom klas, oraz zamieszcza ją na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.  

 

§ 5 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

1. Rekrutacja poprzedzona została kampanią informacyjną w ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach, m.in. poprzez 

rozmowy z wychowawcami, uczniami i rodzicami, informacją na stronie internetowej placówki i portalu 

społecznościowym. 

2. Do udziału w projekcie mają prawo wszyscy uczniowie wymienionych wyżej kierunków kształcenia, bez 

względu na płeć. Komisja kwalifikacyjna dokona rekrutacji Uczestników Projektu spośród dziewcząt i 

chłopców. Ocena nie będzie dotyczyła: przynależności rasowej, etnicznej, religijnej, wyznaniowej, 

niepełnosprawności oraz orientacji seksualnej. Wszyscy uczniowie spełniający kryteria naboru mają 

możliwość wzięcia udziału w projekcie na zasadzie równych szans. 

3. Rekrutacja Uczestników Projektu będzie miała charakter ciągły i będzie odbywać się w terminie od  

08.11.2016r. do 30.04.2018r. 

4. Rekrutacji Uczestników Projektu dokona, powołana przez Dyrektora ZS Nr 2 CKU Komisja rekrutacyjna, 

w skład której wchodzą: co najmniej 2 nauczycieli zawodu, 2 nauczycieli języka angielskiego, 

wychowawcy klas biorących udział w projekcie i wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego i 

ustawicznego. 

5. Rekrutacja Uczestników Projektu zostanie przeprowadzona wśród uczniów klas wymienionych w §1, ust. 

7.  
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6. W wyniku rekrutacji do Projektu zostanie zakwalifikowanych 45 uczniów z klas wymienionych w §1 pkt. 

7, z podziałem na następujące grupy:  

 w roku szkolnym 2016/2017 obecne: 

 gr. 1:  TPS klasa III – łącznie 6 osób;  

 gr. 2: TH klasa II, TH klasa III, TŻiUG klasa III – łącznie 10 osób; 

 gr. 3: TI klasa II, która w roku szkolnym 2017/2018 będzie klasą III – 8 osób; i 

TPS klasa II, która w roku szkolnym 2017/2018 będzie klasą III – 6 osób – 

łącznie 14 osób. 

 w roku szkolnym 2017/2018 obecne: 

 gr. 4: TH klasa II, która w roku szkolnym 2017/2018 będzie klasą III, TŻiUG 

klasa II, która w roku szkolnym 2017/2018 będzie klasą III – łącznie 15 osób. 

7. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria: 

a) Chęć udziału w projekcie – złożenie deklaracji – 5 pkt.; 

b) Ocena z testu sprawdzającego umiejętności z języka angielskiego (zakwalifikowanie ucznia 

zostanie dokonane na podstawie skali punktowej podanej niżej – minimum ocena dostateczna) – 

max. 20 pkt.; 

c) Wyniki w nauce - średnia ocena z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych za 

semestr lub rok szkolny (z uwzględnieniem harmonogramu staży) poprzedzający uczestnictwo w 

projekcie – max. 15 pkt.; 

d) Opinia wychowawcy z rekomendacją  do udziału w formie wsparcia – max. 30 pkt.; 

e) Ocena z zachowania/Frekwencja na zajęciach  - max. 30 pkt. 

8. Wysokość wag punktowych dla wskazanych powyżej kryteriów jest zróżnicowana. Zakwalifikowanie 

ucznia do Projektu zostanie dokonane na podstawie skali punktowej:  

1. Wyniki z testu sprawdzającego umiejętności z języka angielskiego – max. 20 pkt.: 

  ocena celująca      - 20 pkt. 

 ocena bardzo dobra  - 15 pkt. 

  ocena dobra    - 10 pkt.  

  ocena dostateczna   - 5 pkt.  

2. Wyniki w nauce / średnia ocen z przedmiotów zawodowych teoretycznych  

i praktycznych – max. 15 pkt; 

  za średnią powyżej 5    - 15 pkt. 

  za średnią  5 – 4,01   - 10 pkt. 

  za średnią  4 – 3,01  - 7 pkt.  

  za średnią  3 – 2,01   - 5 pkt.  

  za średnią  2 – 1,01      - 2 pkt.  

  za średnią  1 - 0   - 0 pkt. 

3. Ocenę z zachowania / Frekwencję na zajęciach – max. 30 pkt.:  

 ocena wzorowa   - 30 pkt. 

 ocena bardzo dobra   - 20 pkt.  

 ocena dobra    - 15 pkt.  

 ocena poprawna   - 10 pkt. 

 ocena nieodpowiednia  - 0 pkt. 

9. Uczestnicy o specjalnych potrzebach mimo, iż podlegają tym samym kryteriom rekrutacji, otrzymują 

dodatkowo punkty preferencyjne (max. 10 pkt.) 

10. W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie zakwalifikowani będą uczniowie/uczennice  

z największą sumą punktów projektowych. 

11. W przypadku uzyskania przez uczniów/uczennice w procesie rekrutacji takiej samej ilości punktów 

projektowych, w pierwszej kolejności, dostęp do uczestnictwa w Projekcie będą mieli uczniowie/ 

uczennice z wyższą średnią ocen, o której mowa w § 5 pkt. 7.c). 

12. Osoby, które złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie  

z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. Kolejność na liście rezerwowej jest 
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jednocześnie kolejnością, w jakiej będą powoływani uczniowie do udziału w Projekcie, w przypadku 

rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika lub nie wywiązania się przez niego z uczestnictwa w zajęciach 

dodatkowych, o których mowa w § 3 pkt 1.1. Kolejność na liście rezerwowej ustalana jest według ilości 

uzyskanych punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów obowiązuje § 5 pkt. 9.  

13. Wzory formularzy i oświadczeń oraz lista niezbędnych dokumentów poświadczających możliwość 

ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie będą dostępne w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Pyrzycach – sekretariat gabinetu wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego  

i ustawicznego (warsztaty szkolne) oraz na stronie internetowej szkoły. 

14. Kandydat/tka (a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic/prawny opiekun), ubiegający/ca się  

o udział w Projekcie ma prawo, w przypadku stwierdzenia niezgodności w procesie Rekrutacji  złożyć w 

ciągu 7 dni od podania jej wyników, pisemne odwołanie do Dyrektora ZS Nr 2 CKU.  

15. W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmie Dyrektor szkoły lub Koordynator projektu, którego 

decyzja jest ostateczna. 

16. Prawa i obowiązki uczestnika projektu: 

1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

 zapoznania się z treścią Regulaminu Rekrutacji i Regulaminem Stażu (ww. regulaminy są 

dostępne na stronie www.rcku.eu), 

 uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, o których mowa w § 3  w wymiarze co 

najmniej 80% godzin przeznaczonych na dane wsparcie, co potwierdzi własnoręcznym 

podpisem na liście obecności lub zapisami w dzienniczku praktyk (nieobecność musi być 

usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim),  

 niezwłocznego poinformowania Koordynatora Projektu w ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach  

o nieobecności na zajęciach; 

 podpisania Umowy o Staż w przypadku zakwalifikowania się do Projektu. 

2. Uczestnikowi Projektu przysługują bezpłatne materiały szkoleniowe, których odbiór winien 

       pokwitować podpisem na liście odbioru.  

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zespół Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do 

rozstrzygnięć podejmuje Dyrektor ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach wraz z Koordynatorem Projektu. 

3. Treść i interpretacja zapisów Regulaminu Rekrutacji należy do ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach. 

4. Regulamin jest dostępny w Sekretariacie ZS Nr 2 CKU ul. Młodych Techników 5, 74-200 Pyrzyce oraz na 

stronie internetowej szkoły www.rcku.eu 

 

Załączniki: 

1. Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu. 

2. Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

3. Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku w Projekcie. 

 

 

 

Dyrektor szkoły       Koordynator projektu 

http://www.rcku.eu/

