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REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

"Od mobilności do przedsiębiorczości" 

§ 1. 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pt.: Od mobilności do 

przedsiębiorczości" , który jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”. 

§ 2. 

Informacje o projekcie 

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego 

"Hubala" w Starachowicach oraz I Technikum Poligraficzno-Usługowym w Wyszkowie, w 

okresie 15.11.2016 – 14.07.2018. Liderem konsorcjum jest firma ACCELERATED 

LEARNING INTERNATIONAL POLAND SP. Z O. O. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach 

programu POWER, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic klas III obu szkół w zawodach: technik 

usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich. W projekcie może wziąć udział 

maksymalnie 47 uczniów: 2 grupy uczniów z klas o specjalizacji technik usług 

gastronomicznych (łącznie 20 osób) i 2 grupy uczniów z klas o specjalizacji technik usług 

fryzjerskich (łącznie 27 osób). Jedna osoba może wziąć udział w projekcie tylko raz. 

Pierwszy  staż zawodowy dla 2 grup uczniów, z obu szkół, odbędzie się w dniach 22.05.-

16.06.2017. 2 staż zawodowy dla 2 grupy uczniów, z obu szkół, planowany jest na 

termin 09.04 – 04.05.2018.  

Miejscem odbywania staży zawodowych są przedsiębiorstwa z Walencji (Hiszpania). 

Organizacją pośredniczącą jest firma Sistema Practices s.l. (ESMOVIA) z Walencji 

(http://www.esmovia.es/). 

§ 3. 

Zasady rekrutacji uczestników projektu w roku szkolnym 2016/2017 

1. Rekrutacja  uczestników stażu, który odbędzie się 22.05 – 16.06.2017r. prowadzona 

będzie w okresie od 20 lutego 2017r. do28 lutego 2017r. przez Zespół Rekrutacyjny w 

Zespole Szkół Zawodowych nr1 w Starachowicach.  

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi nie później niż do 8 marca  2017.  
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2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą: 

 Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach – p. Monika Wójcik, 

 Kierownik szkolenia praktycznego – p. Agnieszka Sadowska, 

 nauczyciel/ka przedmiotów zawodowych – p. Monika Maciejczak, 

 nauczyciel/ka przedmiotów zawodowych – p. Aneta Cieciora  

 nauczyciel/ka języka obcego – p. Joanna Kiełek, 

 nauczyciel/ka języka obcego – p. Anna Niewczas, 

 nauczyciel/ka języka obcego – p. Dariusz Kucharczyk 

3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń w szkole, oraz 

stronie internetowej szkoły a także przez wychowawców klas. 

4. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć 

uczestnictwa w projekcie i jest uczniem, uczennicą klasy III c w zawodzie: technik usług 

gastronomicznych/technik usług fryzjerskich. 

5. Proces rekrutacji obejmuje: 

a. Informację o projekcie wraz z obowiązkowymi załącznikami (m.in. formularz 

zgłoszeniowy, zgoda rodziców na udział w wypadku ucznia niepełnoletniego, zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych) 

b. Rozmowę kwalifikacyjną 

c. Akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny 

Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie  do 28.02.2017r. 

powinien złożyć do koordynatora p. Agnieszki Sadowskiej wypełnione dokumenty 

wymienione wyżej, dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły. 

6. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy 

głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w szkole oraz na 

stronie internetowej szkoły.  

7. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku 

gdy uczeń lub uczennica zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślona/y/ z listy 

Uczestników/nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych/nie podpisze umowy 

o udziale w projekcie. 
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8. Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać podstawowe wymagania: 

a. być uczniem, uczennicą klasy IIIc o specjalności technik usług 

gastronomicznych/technik usług fryzjerskich, 

b. posiadać pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t zachowania i 

zaangażowania w życie szkoły; 

c. posiadać ważny paszport lub dowód osobisty, 

d. posiadać oceny z przedmiotów zawodowych/praktyk zawodowych na poziomie min. 

oceny dobrej( 4), 

e. posiadać podstawową znajomość języka angielskiego/języka obcego zawodowego na 

poziomie min. oceny dostatecznej (3)  

9. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń lub uczennica wypełnia 

oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w projekcie, przetwarzanie danych osobowych 

w projekcie i pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału oraz podpisuje 

umowę, która określa warunki uczestnictwa.  

10. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź odmowa podpisania umowy 

finansowej o udziale w projekcie powoduje, że uczeń/uczennica nie może być 

uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu. 

11. Złożone przez kandydatów dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

12. W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w 

dowolnym momencie trwania projektu. 

13. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na 

listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych i języka obcego. 

14. Od wyników rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny, można odwołać 

się raz. Na rozpatrzenie odwołania Komisja Rekrutacyjna ma 3 dni. Po rozpatrzeniu 

odwołania wyniki rekrutacji są ostateczne. 

15. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu na staż  zawodowy do Hiszpanii 

są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Zespołem Rekrutacyjnym. 
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16. Główne kryteria rekrutacji: 

Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie  15 punktów, na które składa się: 

a. rozmowa kwalifikacyjna dotycząca projektu                                             ( 0 -  3 pkt) 

b. ocena z zachowania  - minimum dobra (4)                                              (1  – 3  pkt) 

c. zaangażowanie w wolontariat w obszarze kształcenia, zwłaszcza na rzecz osób 

niepełnosprawnych i defaworyzowanych,        ( 0 – 3 pkt) 

e. średnia ocen z przedmiotów zawodowych/praktyk zawodowych                 ( 0-  3  pkt) 

f. ocena z języka angielskiego                                                                     (0-   3 pkt) 

17. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie 

dla uczniów i uczennic, uczestników o mniejszych szansach, uczestników 

niepełnosprawnych, którzy spełnią kryteria opisane powyżej.  
 

§ 4. 

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

18. Każdy Uczestnik ma prawo do:  

a. nieodpłatnego udziału w zagranicznych stażach zawodowych, na które się 

zakwalifikował, 

b. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 

c. otrzymania pakietu dla ucznia (m.in. audio samouczek do nauki języka hiszpańskiego, 

pakiet materiałów przygotowania kulturalnego) oraz kieszonkowego 

19. Uczestnik zobowiązuje się do:  

a. Aktywnego uczestnictwa w zagranicznym stażu zawodowym, na który się 

zakwalifikował (m.in. podpisywaniu się na liście obecności, prowadzenia dzienniczka 

stażu); udziału w przygotowaniu językowym, kulturowym, pedagogicznym, BHP przed 

wyjazdem; 

b. Wypełniania przed, w trakcie stażu i po testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, 

ankiet poziomu zadowolenia; wypełnienia oceny końcowej stażu w elektronicznym 

systemie Komisji Europejskiej, w ciągu 5 dni od powrotu ze stażu Polski; 

c. Do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 

osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich 

przedstawiciele ustawowi); 

d. Nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w 

projekcie. 
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§5 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 

20. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 

finansowej w przypadku gdy:  

a. Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie do 7 dni po 

zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób 

niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego); 

b. Rezygnacja w trakcie trwania zagranicznego stażu zawodowego jest możliwa w 

przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od 

zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na 

piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie 

lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez 

rodzica/opiekuna prawnego. 

c. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia z 

listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i 

szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji. 

21. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z innej przyczyny niż ważne powody 

osobiste lub zdrowotne uczestnik/uczestniczka jest zobowiązana do zwrotu całej sumy 

udzielonego wsparcia (kosztów stażu zagranicznego oraz kieszonkowego). 

§6 

Postanowienia końcowe 

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie w każdym czasie. 

24. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

25. Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostaną określone w Umowie z 

uczniem/uczennicą. Wzór umowy zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły. 

26. Na stronie internatowej szkoły zostaną zamieszczone także wzory dokumentów 

rekrutacyjnych: 

- oświadczenie Uczestnika o zakresie udostępnionych i przetwarzanych danych 

osobowych 

- formularz zgłoszeniowy 

Wzory dokumentów rekrutacyjnych stanowią załącznik do powyższego regulaminu. 


