Regulamin rekrutacji uczestników do projektu
,,Młodzi na europejskim rynku pracy – praktyka i doświadczenie szansą na znalezienie
pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w Irlandii.” finansowanego w ramach
programu Erasmus+
akcja: Mobilność edukacyjna
§1
Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o
1) „biurze projektu” – należy przez to rozumieć siedzibę szkoły Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi, ul. Grunwaldzka 57, 84-230
Rumia .
2) „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, składający się
z Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 lub Wicedyrektora, Szkolnego
Koordynatora Projektu, członków Zespołu Projektu, Pedagoga i Psychologa Szkolnego oraz
Wychowawców
klas
trzecich
profili
zgłoszonych
do
udziału
w projekcie, których zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do Projektu.
3) okresie realizacji projektu – od 03.10.2016 do 02.08.2018
4) „Projekcie” oznacza to Projekt pt. „Młodzi na europejskim rynku pracy – praktyka
i doświadczenie szansą na znalezienie pracy. Praktyka zawodowa uczniów ZSP nr 2 w Rumi w
Irlandii.”
5) „Realizatorze” - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi,
6) „Uczestniku projektu” – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca ze wsparcia w
ramach projektu.
§2
Zakres wsparcia
1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu
w ramach zadania realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Rumi.
2. Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów szkoły: Zespół Szkół ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Rumi.
3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z jego realizacją finansowane są ze
środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
4. W ramach projektu realizowane będą praktyki zawodowe w Irlandii według
szczegółowego harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej szkoły, facebooku szkolnym oraz szkolnym blogu turystycznym.
5. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego
harmonogramu.
§3
Uczestniczki i uczestnicy projektu
1. W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie szkoły Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi uczęszczający w terminie wyjazdu (tj. 02.07.2017 i
09.04.2018 do klasy trzeciej), którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz
z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję
Rekrutacyjną.
2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych formularzy
zgłoszeniowych.

3. Nabór będzie przeprowadzony dla następujących zawodów nauczanych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi: technik usług fryzjerskich, technik obsługi
turystycznej i technik logistyk. Ilość wyłonionych uczestników będzie proporcjonalna do
ogólnej ilości uczniów dla danego zawodu w roku szkolnym właściwym dla organizacji
praktyki.
4. Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie
się, oprócz wymogów określonych w ust.1 - 3, następującymi preferencjami: dla
poszczególnych działań:
a) Średnia ocen z przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym
(z wyłączeniem języka angielskiego zawodowego) oraz w kształceniu zawodowym
praktycznym na koniec roku szkolnego 2015/2016 dla wyjazdu w lipcu 2017 oraz na koniec
roku szkolnego 2016/2017 dla wyjazdu w kwietniu 2018:
6,0 - 5,1 - 20 pkt
5,0 - 4,5 - 15 pkt
4,4 - 4,0 - 10 pkt
3,9 - 3,5 - 5 pkt
Zaokrąglenie średniej odbywa się do drugiego miejsca po przecinku według zasad
matematycznych.
b) Średnia ocena z języka angielskiego oraz języka angielskiego zawodowego (eśli dotyczy) na
koniec roku szkolnego 2015/2016 dla wyjazdu w lipcu 2017 oraz na koniec roku szkolnego
2016/2017 dla wyjazdu w kwietniu 2018:
6,0 - 5,1 – 20 pkt
5,0 - 4,5 - 15 pkt
4,4 - 4,0 - 10 pkt
3,9 - 3,5 – 5 pkt
Zaokrąglenie średniej odbywa się do drugiego miejsca po przecinku według zasad
matematycznych.
c) Ocena z zachowania – na koniec roku szkolnego 2015/2016 dla wyjazdu
w lipcu 2017 oraz na koniec roku szkolnego 2016/2017 dla wyjazdu w kwietniu 2018:
wzorowe - 20 pkt
bardzo dobre - 15 pkt
dobre - 10 pkt
wymagana minimalna ocena z zachowania na poziomie dobrym.
d) Laureaci i uczestnicy konkursów przedmiotowych w trakcie całego pobytu
w Szkole :
- uczestnicy i laureaci na szczeblu ogólnopolskim – 20 pkt;
- laureaci na szczeblu regionalnym (wojewódzkim, międzywojewódzkim) - 15 pkt;
- uczestnicy i laureaci na szczeblu miejskim – 10 pkt;
- uczestnicy i laureaci na szczeblu szkolnym – 5 pkt;
5. Nie może być zakwalifikowana osoba, która w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyska mniej
niż 50 pkt. Jeśli uniemożliwi to skompletowanie odpowiedniej liczby uczestników dla danego
zawodu, zakwalifikowane zostaną te osoby z innych zawodów, które uzyskały w
postepowaniu kwalifikacyjnym najwyższą liczbę punktów według listy sporządzonej łącznie
dla wszystkich zawodów/kandydatów.
6. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału
w Projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika /

uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany uczeń/ uczennica z listy
rezerwowej.
7. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów przez
uczniów zostaną przeprowadzone testy sprawdzające wiedzę językową.
8. W ramach tego projektu nie jest możliwy ponowny wyjazd na praktykę tej samej osoby
lub osób, które już brały udział w projektach praktyk zawodowych Erasmus+ organizowanych
przez Szkołę.
§4
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie dwukrotnie: od 03.10.2016 do 03.11.2016
dla wyjazdu w lipcu 2017 oraz od 03.09.2017 do 03.10.2017 dla wyjazdu w kwietniu 2018.
3. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, na
stronie internetowej szkoły, szkolnym facebooku, szkolnym blogu turystycznym oraz
przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas.
4. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy
(wzór załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (wzór załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) do wychowawców klas profili
biorących udział w programie Erasmus+ a wychowawcy do koordynatora z ramienia szkoły
(w biurze projektu).
5. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat / kandydatka może
zostać poproszony bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o
uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
6. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały
uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane.
7. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna
za rekrutację (wychowawca klasy).
8. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do udziału w projekcie decyduje Komisja
Rekrutacyjna
na
podstawie
niniejszego
regulaminu
sporządzając
protokół
z procedury rekrutacyjnej.
9. W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby uczestników / uczestniczek na daną
praktykę, termin rekrutacji może ulec wydłużeniu do 1 miesiąca.
10. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych.
Następnie Komisja, za pośrednictwem koordynatorki / koordynatora powiadamia uczniów i
uczennice o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie.
11. Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustać w przypadku:
- skreślenia z listy uczniów danej szkoły,
- przyczyn losowych (np. długotrwała choroba).
12. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach,
o których mowa w ustępie 11 dokonuje koordynator wpisując równocześnie na listę
uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym
etapie realizacji projektu) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby
skreślonej z listy.
13. W chwili rozpoczęcia udziału w projekcie każdy z uczniów/uczennic podpisuje:
• deklarację uczestnictwa w projekcie;
• oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

• podpisuje Umowę o Staż definiującą zakres uczestnictwa w Projekcie oraz obowiązki
zaangażowanych stron
14. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w biurze projektu / sekretariacie szkoły.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 03.10.2016
2. Uczestniczka / uczestnik projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i
uczestnictwa w projekcie w zakresie zdefiniowanym Umową o Staż.
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora
/koordynatorkę projektu.
Załączniki:
1. Wzór formularza zgłoszeniowego
2. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych
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