Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu
"Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy"
ze środków PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego” na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe
§1
Informacje o projekcie
"Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy" ze środków
PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” jest
realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działanie 4.2
Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 (PO WER)
Najważniejszym celem projektu jest umożliwienie uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce odbycie
praktyk zawodowych w krajach europejskich o dużych doświadczeniach w branży usługowej Dzięki temu
uczniowie doskonalić będą umiejętności zawodowe.
3. Projekt realizowany jest od 10.09.2018r. do 09.05.2020r.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru Uczestników oraz zasady uczestnictwa
w "Praktyczne kształcenie mistrzów zawodu na europejskim rynku pracy zwanym dalej Projektem.
2. Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się do uczniów klas III technikum żywienia w Zespole
Szkół Ekonomiczno Usługowych w Rybniku.
3. Projekt obejmuje następujące zadania:
4. Nadzór nad realizacją projektu oraz rekrutacją uczestników sprawuje dyrektor szkoły, koordynator
projektu oraz szkolni opiekunowie projektu.
§3
Zasady rekrutacji
1. Rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się w październiku 2018 roku. Za rekrutację uczestników
projektu odpowiada koordynator oraz szkolny opiekun projektu, który tworzy zespół rekrutacyjny.
2. Rekrutacja uczestników projektu poprzedzona jest kampanią informacyjną poprzez stronę internetową
szkoły, facebook, oraz radiowęzeł szkolny.
W czasie kampanii odbywają się wstępne spotkania koordynatora projektu z uczniami klas trzecich.
3. Zainteresowanie udziałem w projekcie należy potwierdzić poprzez wpisanie się na listę osób chętnych do
wzięcia udziału w projekcie.
4. W rekrutacji mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas trzecich o profilu technik ekonomista,
technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik żywienia
i usług gastronomicznych,
5. Chętni uczniowie wezmą udział w teście kompetencji językowych (na platformie moodle)
w wyznaczonym terminie.
6. Uczniom zostaną przyznane punkty:
Test kompetencji językowych (na platformie moodle)
91% -100% - 11 pkt
81% - 90% - 10 pkt
71% - 80% - 9 pkt

61% - 70% - 8 pkt
51% - 60% - 7 pkt
41% - 50% - 6 pkt
31% - 40% - 5 pkt
20% - 30% - 4 pkt
0% - 19% - 0 pkt
Ocena z j. angielskiego z klasy 2
celujący – 7 pkt,
bardzo dobry – 6 pkt,
dobry – 5 pkt,
dostateczny – 4 pkt,
dopuszczający – 3 pkt
Ocena z j. angielskiego zawodowego z klasy 2
celujący – 7 pkt,
bardzo dobry – 6 pkt,
dobry – 5 pkt,
dostateczny – 4 pkt,
dopuszczający – 3 pkt
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych z klasy 2
6,0-5,1 – 11 pkt
5,0-4,1 – 10 pkt
4,0-3,1 – 9 pkt
3,0-2,0 – 8 pkt
0-1,9 – 0 pkt
Frekwencja na zajęciach lekcyjnych
100% - 91% - 8 pkt
90% - 81% - 7 pkt
80% - 71% - 6pkt,
70% - 61% - 5 pkt,
60% - 51% - 4 pkt,
50% - 41% - 3 pkt,
40% - 30% - 2 pkt
29% - 0% - 0 pkt
Ocena z zachowania
wzorowe -5 pkt,
bardzo dobre-4 pkt,
dobre-3 pkt
poprawne-2 pkt
Dodatkowo
 uczniowie korzystający ze wsparcia w ramach wielospecjalistycznej pomocy psychologicznej - 4 pkt
 uczniowie z terenów wiejskich-4 pkt
Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 57

7. W przypadku, gdy nie zostanie wyłonionych 55 uczestników projektu, ze względu na dużą ilość osób
z taką samą naturalnie utworzoną dolną granicą punktową (taką samą ilością punktów), do udziału
w projekcie zostaną wybrane osoby z wyższą średnią uzyskaną z testu kompetencji językowej, a jeśli i na tej
podstawie nie zostanie wyłonionych 55 beneficjentów projektu, zostaną oni wybrani na podstawie wyższej
średniej uzyskanej z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku szkolnego.
8. Uczniowie zostaną poinformowani osobiście o zakwalifikowaniu do projektu do 7 dni roboczych od
zakończenia rekrutacji, a następnie lista uczestników zostanie upubliczniona na stronie internetowej
http://www.zseu.pl.
9. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci oraz zasady równych szans.
10. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu do
przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych.
§4
Kwalifikacja uczestników
1. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie wybranie uczestników z największą liczbą punktów oraz
z stworzenie listy rezerwowej zgonie z poniższym podziałem:
Irlandia - Cork
Praktyka 4 tygodniowa
Technik organizacji reklamy – 8 osób + 2 osoby na liście rezerwowej
Technik logistyk – 8 osób+ 2 osoby na liście rezerwowej
Technik handlowiec – 3 osoby + 1 osoba na liście rezerwowej
Praktyka 2 tygodniowa
Technik ekonomista – 8 osób+ 2 osoby na liście rezerwowej
Hiszpania – Walencja
Technik hotelarstwa – 4 osoby+ 1 osoba na liście rezerwowej
Technik żywienia i usług gastronomicznych – 10 osób+ 2 osoby na liście rezerwowej
Włochy – Sycylia
Technik hotelarstwa – 10 osób+ 2 osoby na liście rezerwowej
Technik żywienia i usług gastronomicznych – 4 osoby+ 1 osoba na liście rezerwowej
2. Po dokonaniu wyboru uczestników projektu zostaną podpisane i wypełnione, przez uczestników oraz ich
rodziców / prawnych opiekunów, stosowne dokumenty:
a) deklaracja uczestnictwa w projekcie – zał. nr 1;
b) oświadczenie uczestnika projektu – zał. nr 2;
c) formularz danych uczestnika projektu – zał. nr 3;
d) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – zał. nr 4;
3. Etapem kończącym proces rekrutacji jest posiadanie dokumentacji rekrutacyjnej uczestników projektu.
§5
Prawa Uczestnika projektu
1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
a) bezpłatnego udziału w zajęciach w ramach projektu;
b) nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z założeniami
projektu;
c) nieodpłatnego wyjazdu w celu realizacji praktyk zawodowych
d) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w projekcie (w imieniu uczniów
niepełnoletnich rodzic / prawny opiekun).

§6
Obowiązki Uczestnika projektu
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do :
a) zapoznania się z niniejszym regulaminem;
b) uczestniczenia w zajęciach (kursy) które będą realizowane przed mobilnością,
c) usprawiedliwiania ewentualnych nieobecności na zajęciach (w projekcie dopuszcza się maksymalnie
20% usprawiedliwionych nieobecności).
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje z dniem 10 września 2018 r.
2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu.
ZAŁĄCZNIKI
ZALACZNIK 1
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
ZAŁĄCZNIK 2
Oświadczenie uczestnika projektu
ZAŁĄCZNIK 3
Dane uczestnika projektu
ZAŁĄCZNIK 4
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

