
 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Staże zagraniczne z Erasmusem uczniów Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Czarnem szansą na sukces zawodowy 

„Erasmus internships abroad a chance for future career success 

for the students of Secondary School Complex in Czarne” 
finansowanego w ramach programu Erasmus+ w roku szkolnym  

2021 - 2023 

Sektor (dziedzina): Kształcenie i szkolenie zawodowe 

Typ akcji: Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry  

w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego 

 

§ 1 

Definicje 

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o 

1) „biurze projektu” – należy przez to rozumieć siedzibę szkoły ul. Leśna 2, Czarne, 

2) „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, składający się z Dyrektora -

Szkolnego Koordynatora Projektu, Wicedyrektora, Szkolnego Doradcy Zawodowego oraz 

Pedagoga Szkolnego, którego zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do Projektu 

3) okresie realizacji projektu – od 31.12.2022r. do 29.06.2023r., 

4) „Projekcie” oznacza to Projekt pt. „Staże zagraniczne z Erasmusem uczniów Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Czarnem szansą na sukces zawodowy” 

 

5) „Realizatorze” - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana 

Pawła II w Czarnem, 

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 Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem 

2. Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów Technikum Informatycznego oraz 

Technikum Reklamy  Zespołu  Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem. 

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. 

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 Technikum Informatycznego oraz 

Technikum Reklamy  Zespółu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem 

uczęszczający w terminie wyjazdu tj. we wrześniu 2022, do klasy czwartej  i 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 uczniów Technikum Informatycznego oraz 

Technikum Reklamy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Czarnem po  

10 osób dla każdego kierunku kształcenia. 

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 na koniec  pierwszego semestru  roku szkolnego 2021/2022: 

 6,0 - 5,1 - 30 pkt 

 5,0 - 4,5 - 25 pkt 

 4,4 - 4,0 - 20 pkt 

 3,9 - 3,5 - 15 pkt 



 

b) Średnia ocen z języka angielskiego oraz języka angielskiego zawodowego  

(jeśli był realizowany) na koniec pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022: 

 6,0 - 5,1 - 30 pkt 

 5,0 - 4,5 - 25 pkt 

 4,4 - 4,0 - 20 pkt 

 3,9 - 3,5 - 15 pkt 

c) Ocena z zachowania semestr I  rok szkolny 2021/2022: 

 wzorowe – 20 pkt 

 bardzo dobre – 10 pkt 

 dobre – 5 pkt 

d) Laureaci konkursów przedmiotowych w trakcie nauki w szkole: 

 Na szczeblu krajowym 20 pkt 

 Na szczeblu regionalnym 10 pkt 

e) Pochodzenie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem (kryterium dochodowości).  

Średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie za rok 2021 (oświadczenie rodzica) : 

 do 1500zł/osobę miesięcznie - 10 pkt 

 od 1501zł do 2000zł/osobę - 5 pkt 

 

5. Do udziału w projekcie nie może być zakwalifikowana osoba, która w postępowaniu 

kwalifikacyjnym uzyska mniej niż 40 pkt. Jeśli uniemożliwi to skompletowanie odpowiedniej 

liczby uczestników dla danego zawodu, zakwalifikowane zostaną te osoby, które uzyskały w 

postępowaniu kwalifikacyjnym najwyższą liczbę punktów według listy sporządzonej łącznie dla 

wszystkich zawodów/kandydatów.  

6. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół oraz 

ogłosi listę osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie.  

7. 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. 

8. Osobom, które złożyły w terminie formularz zgłoszeniowy przysługuje prawo do zgłoszenia 

odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w terminie 14 dni od ogłoszenia przez 

Komisję Rekrutacyjną listy osób zakwalifikowanych. 

9. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów 



 

 o zakwalifikowaniu będzie decydował test z języka angielskiego zawodowego przygotowany 

przez nauczyciela języka angielskiego i sprawdzony przez dwóch nauczycieli języka angielskiego. 

10.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 przeprowadzona będzie od 01.03.2022r. do 15.03.2022r. 

3. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, na 

stronie internetowej szkoły, stronie internetowej Projektu, przekazywane będą w formie ustnej 

przez wychowawców klas/koordynatora projektu klas. 

4. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z oświadczeniami stanowiącymi załączniki 2 -  4) 

do koordynatora z ramienia szkoły w sekretariacie. 

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. 

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 zakwalifikowania 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 koordynatora powiadamia uczniów i uczennice  

o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu 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 Porozumienie o Programie Praktyk definiującą zakres uczestnictwa w Projekcie oraz 

obowiązki zaangażowanych stron. 

14. Formularz zgłoszeniowy i pozostałe druki są dostępne w sekretariacie szkoły i na stronie 

internetowej szkoły. 

15. Kandydatowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od 

ogłoszenia listy zakwalifikowanych do projektu.  Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej 

wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły – Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

 

1. Uczestnikiem projektu zostaje osoba znajdująca się na podstawowej liście uczestnictwa 

(zgodnie z zasadami rekrutacji).  

2. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział 

zobowiązany jest do zawarcia Umowy o praktykę zawodową w Projekcie w terminie wskazanym 

przez Dyrektor Szkoły.  

3. W ramach udziału w Projekcie Uczestnik ma prawo do:  

a) nieodpłatnego udziału w Projekcie;  

b) dostępu do bieżących informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej 

Szkoły, bądź przekazywanych bezpośrednio Uczestnikowi;  

c) udziału w zajęciach przygotowawczych realizowanych w ramach Projektu; 

d) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć przygotowawczych;  

e) zagwarantowanego dojazdu do miasta odbywania zagranicznej praktyki zawodowej  

i powrotu do Polski; 

f) zakwaterowania;  



 

g) transportu lokalnego z miejsca zakwaterowania do miejsca odbywania praktyki zawodowej; 

h) ubezpieczenia na czas wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, 

odpowiedzialności cywilnej; 

i) otrzymania certyfikatów uczestnictwa w Projekcie;  

j) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.  

4. W ramach udziału w Projekcie Uczestnik zobowiązany jest do:  

a) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień;  

b) punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach Projektu;  

c) aktywnego uczestniczenia w zajęciach z przygotowania językowego, kulturowego, 

pedagogicznego i zawodowego;  

d) potwierdzania udziału w zajęciach przygotowawczych własnoręcznym podpisem na listach 

obecności;  

e) wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych;  

f) bieżącego informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących 

zakłócić dalszy jego udział w Projekcie;  

g) zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym 

danych adresowych; 

h) podpisania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej w wymaganych 

terminach, związanych z poprawną realizacją Projektu;  

i) wzięcia udziału w procesie ewaluacyjnym oraz działaniach upowszechniających rezultaty 

Projektu współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej.  

5. W okresie odbywania zagranicznej praktyki zawodowej Uczestnik zobowiązany jest do :  

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 

przestrzegania wewnętrznych regulaminów zagranicznych podmiotów przyjmujących 

Uczestnika na praktykę zawodową oraz stosowania się do poleceń opiekuna praktyki;  

b) przestrzegania prawa i prawidłowego zachowywania podczas odbywania praktyki 

zawodowej oraz wszystkich aktywności realizowanych podczas trwania Projektu; 

c) sumiennego realizowania programu praktyki oraz systematycznego prowadzenia dziennika 

praktyki zawodowej;  

d) bieżącego informowania opiekuna grupy o wszelkich nieprawidłowościach mających 

wpływ na realizację programu praktyk zawodowych; 

e) utrzymywania porządku i czystości w miejscu zakwaterowania,  

f) dbania o bezpieczeństwo własne oraz pozostałych Uczestników;  



 

g) posiadania w trakcie odbywania praktyki własnej odzieży roboczej, obuwia ochronnego 

oraz innych specyficznych dla kierunku kształcenia środków ochrony,  

h) czynnego uczestnictwa w działaniach informujących o przebiegu praktyki zawodowej 

(sprawozdania z przebiegu praktyk wysyłane do koordynatora za pośrednictwem poczty e-

maile);  

6. W czasie podróży oraz pobytu za granicą Uczestnikom zabrania się:  

a) kupowania, posiadania i zażywania napojów alkoholowych, narkotyków, palenia 

papierosów, korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i innych używek; 

b) przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna;  

c) samowolnego oddalania się od grupy bez poinformowania opiekuna.  

7. W przypadku podjęcia próby stosowania środków odurzających (narkotyki, alkohol, itp.) przez 

Uczestnika, opiekun wzywa odpowiednie służby, praktyka zostaje przerwana, a Uczestnik ponosi 

wszystkie koszty związane z jej organizacją oraz powrotem do kraju.  

8. Za ewentualne szkody w postaci zniszczenia mienia należącego do osób trzecich lub będącego 

własnością ośrodka noclegowego czy podmiotu przyjmującego Uczestnika na praktykę 

zawodową, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika.  

9. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika zobowiązani są do udostępnienia aktualnych 

numerów telefonów, które będą aktywne przez cały czas uczestniczenia ucznia w Projekcie.  

10. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika oświadczają, że na dzień przystąpienia do Projektu 

nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia przez ucznia udziału w Projekcie. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Uczestniczka / uczestnik projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych  

i uczestnictwa w projekcie w zakresie zdefiniowanym Porozumieniem o Programie Praktyk oraz 

Umową Finansową wraz z załącznikami. 

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora 

/koordynatorkę projektu. 

 

 

 

 



 

Załączniki: 

Załącznik 1.Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik 2. Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, 

zaakceptowaniu warunków uczestnictwa i zobowiązaniu do przestrzegania zapisów regulaminu 

Załącznik 3. Oświadczenie o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

uczestnika na cele realizacji projektu 

Załącznik 4. Zgodę rodzica na udział w projekcie 

 

 

 

Przygotował i zatwierdził dyrektor szkoły. 

Czarne, dn. 18.02.2022r. 

 


