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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
do projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ o numerze 2021-1--PL01-KA121-VET000057603 realizowanego w ramach Akredytacji w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe
przez: Zespół Szkół Zawodowych im. prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej
Węgierskiej Górce
Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095307
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1. Regulamin określa
la zasady rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w W
Węgierskiej Górce na
wyjazd na 4-tygodniowe
tygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach
przedsi
we Włoszech.
Włoszech
2. Praktyki odbędą się w maju 2023
202 r. i planowane są w następującym terminie:
18.05.2023 – 18.06.2026 r.
* Planowane terminy mogą ulec zmianom w zale
zależności od dostępnych połączeń lotniczych lub z innych ważnych
wa
przyczyn.

3. W Projekcie weźmie
mie udział w sumie 15 uczniów oraz 2 opiekunów dorosłych.
4. Rekrutacja uczestników przeprowadzana będzie
b
w formie Konkursu.
5. Rekrutacja rozpocznie sięę dn.
dn 07. 10. 2022 r. i będzie trwała do dn. 17. 10.
1 2022 r.,
a ogłoszenie wyników nastąpi dn. 21. 10. 2022 r.
6. Rekrutacja uczniów przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie:





Dyrektor szkoły - przewodniczący
przewodnicz
komisji – Lucyna Śleziak
Szkolny opiekun praktyk zawodowych - Renata Pawlus
Wychowawcy klas,
Nauczyciel języka
zyka angielskiego, bbędący doradcą zawodowym - szkolny koordynator
projektu – Marta Piela

7. Do Konkursu mogą przystąpić
ąpić uczniowie spełniaj
spełniający poniższe podstawowe kryteria:
kryteria
a) Są uczniami klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej technikum lub klasy drugiej branżowej
bran
szkoły w
roku szkolnym 2022/2023.
b) Kształcą się w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik, technik automatyk,
automatyk automatyk
c) Uzyskali co najmniej ocenę dobrą
dobr z zachowania na koniec poprzedniego roku szkolnego.
d) Uzyskali co najmniej ocenę dostateczną z języka
zyka angielskiego na koniec poprzedniego roku
szkolnego.
e) Uzyskali średnią ocen z przedmiotów zawodowych co najmniej 3,0 na koniec poprzedniego roku
szkolnego, lub w przypadku uczniów klas I co najmniej średnią ocen 3,0 z przedmiotów język
j
polski,
matematyka, informatyka, wos.
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f) Będą brać udział we wszystkich zaplanowanych działaniach projektowych, mających
maj
na

celu przygotowanie sięę do odbycia czterotygodniowej praktyki zagranicznej w Grecji.
(Zajęcia
cia przygotowawcze odbywać
o
się będą po lekcjach, wg Harmonogramu
przedstawionego przez koordynatora. Uczestnictwo w zajęciach
ciach jest obowiązkowe,
obowi
a
nieobecność nieusprawiedliwiona na zajęciach
zaj ciach dyskwalifikuje ucznia z uczestnictwa w
projekcie).
g) Wypełnili
nili poprawnie Formularz Zgłoszeniowy i złożyli
zło
(wraz z wymaganymi załącznikami)
zał

go do szkolnego koordynatora projektu p. Marty Pieli do dn. 17. 10.. 2022
20 r.
h) Dostarczyli zgodę rodzica/opiekuna na wyjazd za granicę.
granic

8. W ramach Konkursu kandydaci będą
b
zobligowani do wykonania następują
ępujących zadań:
a) Złożenie
enie Formularza Zgłoszeniowego (wraz z wymaganymi załącznikami)
załącznikami) do dn. 17. 10.

2022 r.
b) Opracowanie i załączenie
czenie do ww. Formularza także
tak swojego listu motywacyjnego i CV w
języku
zyku polskim i angielskim (na temat
emat swojej motywacji i oczekiwań
oczekiwa oraz korzyści
płynących z wzięcia
cia udziału w praktykach zagranicznych),
9. Kandydaci będą oceniani zgodnie z kryteriami zawartymi w punkcie nr 7 według następującej
nast
punktacji:
zyka angielskiego na zakończenie
zako
poprzedniego roku szkolnego.:
szkolnego. 5-15
a) Uzyskana ocena z języka
pkt.
(celujący – 15 pkt. , bardzo dobry – 10 pkt., dobry – 8 pkt.,., dostateczny – 5 pkt.)
b) Średnia
rednia z uzyskanych ocen z przedmiotów zawodowych na zakończenie
zakończenie poprzedniego roku
szkolnego, lub średnia
rednia ocen z j. polskiego,
o, matematyki, informatyki, wos.:
wos 0-25 pkt.
( 3,0 – 3,5 10 pkt.; 3,6 -4,5 15 pkt.; 4,6 – 5,0 20 pkt.; 5,0 – 25 pkt. )
c) Oceny z zachowania na zakończenie
zako
poprzedniego roku szkolnego. (co najmniej dobra ): 615 pkt.
pkt , bardzo dobre – 10 pkt., dobre – 6 pkt.)
(wzorowe – 15 pkt.
d) Osiągnięcia
cia (konkursy, olimpiady, certyfikaty), zaangażowanie
zaanga
w życie szkoły oraz opinia
wychowawcy – 0-10 pkt.
e) List motywacyjny i CV w języku
j
polskim i angielskim – 0-20 pkt.
(
dochód – do 674 zł netto na osobęę w rodzinie) –15 pkt.
f) Trudna sytuacja materialna (niski
Uczeń może uzyskać maksymalnie 100
1 pkt.
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10.Zakwalifikowani zostanąą uczniowie, którzy spełniają
spełniaj kryteria i uzyskają
uzyskaj największą liczbę
punktów.
Komisja Rekrutacyjna sporządzi
sporz
LISTĘ ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW
i LISTĘ REZERWOWĄ
Ą kandydatów do projektu (lista rezerwowa będzie
b
obejmowała 5
osób).
Na listę rezerwową dostaną się
si uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do programu ze
względu na niższą liczbęę punktów.
usuni cia kandydata z udziału w projekcie, zostanie wybrana osoba
11. W razie rezygnacji lub usunięcia
z listy rezerwowej, która uzyskała najwyższą
najwy
liczbę punktów.
12. W przypadku niewystarczającego
niewystarczaj cego naboru w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostanie
przeprowadzona dodatkowa rekrutacja
rekr
uzupełniająca.

13. Formularz Zgłoszeniowy jest umieszczony na stronie szkoły w miejscu informującym
informuj
o projekcie.
14. Uczestnicy praktyk zobowiązani
zobowią
są do stosowania się do zasad polityki RODO przyjętych
przez szkołę,

15.Procedura odwoławcza:
•

Każdemu
demu uczniowi, który złożył
zło ył Formularz Zgłoszeniowy i wszystkie wymagane
załączniki
czniki i nie zakwalifikował się
si do udziału w projekcie, przysługuje prawo
jednokrotnego odwołania się
si od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 1
tygodnia od ogłoszenia wyników
wynik
rekrutacji.

•

Uczeń składa wówczas do Sekretariatu szkoły pisemny wniosek odwoławczy, który
musi zawierać wskazanie konkretnych zarzutów o charakterze proceduralnym, jeżeli
je
zdaniem ucznia naruszenia takie miały miejsce.

•

Komisja odpowie na wniosek do 5 dni roboczych od złożenia
zło enia odwołania.

