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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Praktyki w Hiszpanii szansą na sukces zawodowy” 

realizowanego w ramach Projektu Erasmus+ 

 

 § 1 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Praktyki w Hiszpanii 

szansą na sukces zawodowy” realizowanego w ramach Projektu Erasmus + w oparciu o umowę 2016-

1-PL01-KA102-024087 podpisaną przez Dyrekcję Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie 

oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Za proces rekrutacyjny odpowiada koordynator 

projektu wraz z powołaną Komisją Rekrutacyjną.  

 

§ 2 

Informacje o projekcie 

1. Projekt jest realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza 

w Nietążkowie (ZSP w Nietążkowie) w okresie od 01.07.2016- 30.09.2017 r.  

2. Projekt jest skierowany do wszystkich uczniów klas I, II i III technikum hotelarskiego z concierge, 

informatycznego, rolniczego, architektury krajobrazu, żywienia i usług gastronomicznych oraz 

spedycji. 

3. W ramach projektu zamierza się zrekrutować 18 uczniów, którzy odbędą staż zagraniczny w Sewilli 

w Hiszpanii w okresie od 15.05.2017 do 03.06.2017. 

4. Rekrutacja odbędzie się na podstawie ustalonych kryteriów, a o zakwalifikowaniu się na praktyki 

zawodowe będzie decydować ilość punktów uzyskanych podczas rekrutacji.  

5. Udział w projekcie jest dla uczestników bezpłatny- mają oni zapewnione wyżywienie, nocleg, 

dojazd na i z praktyk, podróż do oraz z Hiszpanii. Jedynym wydatkiem jest kieszonkowe wydawane 

na własne potrzeby.  

§ 3 

Zasady rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w składzie: 

 Edyta Baranowska- koordynator projektu  

 Paulina Pacholczyk- asystent koordynatora 

 Joanna Głowacka- Wieczorek- nauczyciel w ZSP w Nietążkowie, opiekun podczas wyjazdu 

na praktykę 

2. Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych przez wszystkich zainteresowanych uczniów: 

 od 07.12.2016 do 17.01.2017 r. 

3. Aby wziąć udział w rekrutacji zainteresowany uczeń składa w sekretariacie szkoły komplet 

wypełnionych dokumentów wraz z załącznikami: 

 Kwestionariusz zgłoszeniowy (Załącznik 1) 

 Zgoda- oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów (Załącznik 2) 
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4. Podczas rekrutacji obowiązują następujące kryteria wg ważności: 

a) średnia ocen ucznia z przedmiotów zawodowych w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 

większa niż 3,00:  

 średnia 3,00-3,5- 1 pkt,  

 średnia 3,51-4,00- 2 pkt, 

 średnia 4,1-4,5- 3 pkt,  

 średnia 4,51-5,00- 4 pkt,  

 średnia 5,1-5,5- 5 pkt,  

 średnia powyżej 5,51- 6 pkt 

b) pozytywna ocena z języka angielskiego:  

 dopuszczająca- 0 pkt,  

 dostateczna- 1 pkt,  

 dobra- 2 pkt,  

 bardzo dobra- 3 pkt,  

 celująca- 4 pkt) 

c) ocena z zachowania nie gorsza niż poprawna: 

 poprawna- 1 pkt, 

 dobra- 2 pkt,  

 bardzo dobra- 3 pkt,  

 wzorowa- 4 pkt. 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 14 punktów. Na listę uczestników projektu 

zakwalifikują się po 3 osoby z każdego kierunku, które uzyskają najwyższą liczbę punktów 

w rekrutacji. W przypadku uzyskania przez uczniów równej punktacji kryterium rozstrzygającym 

będzie wyższa średnia ocen z przedmiotów zawodowych, następnie ocena z języka angielskiego 

oraz ocena z zachowania. Zostanie także utworzona lista rezerwowa uczniów.  

5. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej będą protokołowane i podpisane przez wszystkich członków 

Komisji Rekrutacyjnej. 

6. Ilość zdobytych przez kandydatów punktów, ostateczna lista zakwalifikowanych kandydatów oraz 

lista rezerwowa uczniów zostaną opublikowane na stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń 

w budynkach szkoły. 

7. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia ucznia z listy zakwalifikowanych, do projektu kwalifikuje 

się uczeń znajdujący się na pozycji pierwszej listy rezerwowej. Jeśli pierwsza w kolejności osoba 

z listy rezerwowej nie wyraża chęci wzięcia udziału w projekcie z przyczyn, których nie można 

było przewidzieć w momencie składania formularza zgłoszeniowego - do projektu kwalifikuje się 

kolejna osoba z listy. Procedurę powtarza się aż do momentu zakwalifikowania brakującej osoby. 

8. W kwestiach spornych uczeń może się odwołać na piśmie do Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni 

od daty opublikowania listy kandydatów. W kwestiach spornych decydujący głos ma koordynator 

projektu.   
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§ 4  

 Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu ma prawo do: 

a) rzetelnej informacji na temat projektu  

b) bezpłatnego udziału w zajęciach przygotowawczych oraz udziału w praktykach zagranicznych 

c) korzystania ze wszystkich form wsparcia oferowanych w ramach projektu 

d) otrzymania certyfikatów potwierdzających odbycie praktyki zawodowej zagranicą 

2. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

a) przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszystkich innych regulaminów i przepisów, 

o które będzie się opierała realizacja projektu 

b) zawarcia umowy o staż zgodnie z założeniami Programu Erasmus + w wyznaczonym przez 

koordynatora terminie, w przypadku osób niepełnoletnich umowa o staż powinna zostać 

podpisana także przez rodzica lub prawnego opiekuna 

c) uczestnictwa w zajęciach i działaniach przygotowawczych, które będą miały miejsce w szkole: 

 kursie języka angielskiego branżowego (25 h) 

 kursie języka hiszpańskiego (15 h) 

 zajęciach kulturowych (5 h) 

 zajęciach psychologiczno-pedagogicznych (5 h) 

 kursie BHP i pierwszej pomocy (5 h) 

d) obecności na zajęciach co najmniej w 85%, podpisywania list obecności, punktualnego 

przychodzenia na zajęcia przygotowawcze oraz aktywnego w nich uczestnictwa 

e) usprawiedliwiania każdej nieobecności, ponieważ w przypadku nieusprawiedliwionej 

nieobecności powyżej 15% uczeń może zostać skreślony z listy zakwalifikowanych do projektu, 

a jego miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej 

f) udziału we wszystkich spotkaniach informacyjnych dotyczących udziału w projekcie 

g) współpracy z nauczycielami i opiekunami zaangażowanymi  w realizację projektu 

h) dotrzymywania terminów oddania dokumentacji projektowej 

i) aktualizacji danych uczestnika projektu 

j) 100% obecności na praktykach zawodowych organizowanych w Sewilli i Ubedzie oraz 

realizacji powierzonych zadań w oparciu o zasady bezpieczeństwa, przepisy BHP oraz 

założenia projektu 

k) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych 

l) aktywnego udziału w rozpowszechnianiu rezultatów projektu 

§ 5 

Rezygnacja uczestnika w projekcie 

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

finansowej w przypadku, gdy: 

 rezygnacja zostanie zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu w terminie do 7 dni po 

zakończeniu procesu rekrutacji (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być 

podpisana przez rodzica lub prawnego opiekuna) 
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 rezygnacja w trakcie trwania zajęć przygotowawczych jest możliwa tylko w przypadku 

bardzo ważnych powodów osobistych, losowych, zdrowotnych, które nie były znane 

w momencie rekrutacji i rozpoczęcia udziału w projekcie 

2. W przypadku naruszenia przez uczestnika projektu regulaminów, zasad i założeń projektu oraz 

zasad współżycia społecznego uczestnik otrzyma pisemne upomnienie. W przypadku braku 

poprawy zachowania lub łamania kolejnych zasad, regulaminów i założeń projektu Beneficjent 

projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy uczestników projektu. 

3. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy uczestników projektu, jego miejsce zajmie 

osoba z listy rezerwowej.  

§ 6 

 Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Beneficjenta projektu 

czyli Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2016 r.  

 

 


