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Zasady rekrutacji i kryteria naboru uczestników na zagraniczne staże 
w ramach Projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego „ realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus + 

sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe

Projekt: „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na 
przyszłość” o numerze  2019-1-PL01-KA102-063989

§ 1

Rekrutacja na staż w ramach Programu ERASMUS+ „Kształcenie i szkolenia zawodowe” Akcja 1. Mobilność 
edukacyjna pt. „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na 
przyszłość” Konkurs 2019 przeprowadzana jest w formie konkursu.
W trakcie procesu rekrutacji zostaną wyłonione trzy grupy: 
-  w październiku 2019 jedna 18 osobowa grupa na staż do Włoch jako dwutygodniowa praktyka dodatkowa (klasy 

czwarte) w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwo, ekonomista, usługi fryzjerskie  i 
architektura krajobrazu ;

-  w marcu 2020 jedna 20 osobowo grupa na staż do Hiszpanii  na okres czterech tygodni w ramach obowiązkowej 
praktyki przewidzianej w podstawie programowej (klasy trzecie): technik żywienia i usług gastronomicznych, 
hotelarstwo , ekonomista i usługi fryzjerskie ;  

-  w marcu 2021 jedna 23 osobowa grupa na staż do Hiszpanii na okres czterech tygodni w ramach obowiązkowej 
praktyki przewidzianej w podstawie programowej (klasy trzecie): technik żywienia i usług gastronomicznych ; 
hotelarstwo, ekonomista, usługi fryzjerskie, i architektura krajobrazu.

§ 2
Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły a także przez 
wychowawców klas.
Rekrutacji uczniów dokona szkolna komisja w składzie:

1. dyrektor szkoły,
2. kierownik szkolenia praktycznego,
3. nauczyciele języków obcych,
4. wychowawcy klas, z których rekrutują się uczestnicy,
5. koordynatorzy projektu Erasmus+.

  § 3
Do uczestnictwa w stażu są uprawnione osoby, które:
1. są uczniami/ uczennicami Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach,
2. są uczniami/ uczennicami klas trzecich i czwartych  w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik 

hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich i technik architektury 
krajobrazu, 

3. ukończyły 18 lat,
4. posiadają średnią ocen na zakończenie roku poprzedzającego wyjazd na staż zagraniczny minimum  3,5;
5. posiadają podstawową wiedzę i umiejętności zawodowe - uzyskały średnią ocen (liczoną w klasie II – koniec roku 

i klasie III - półrocze) z przedmiotów zawodowych minimum 4,0 (klasy trzecie);  uzyskały średnią ocen (liczoną w 
klasie II – koniec roku i klasie III – koniec roku) z przedmiotów zawodowych minimum 4,0 (klasy czwarte);  

6. posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
7. mają co najmniej ocenę poprawą z zachowania.
8. są aktywni społecznie, mają osiągnięcia szkolne/ lokalne lub są zaangażowani w różne działania szkoły/ regionu, 
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§ 4
1. Uczniowie / uczennice zgłaszający (zgłaszające) swoją kandydaturę na wyjazd na staż powinien złoży
        do koordynatora projektu:
       - formularz zgłoszeniowy (jest załącznikiem do regulaminu).
2.    Termin składania dokumentów każdorazowo ustali Komisja Rekrutacyjna i podaje na tablicy ogłoszeń.
3.     Z kandydatami/ kandydatkami będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, której celem będzie 

uzupełnienie ewentualnych informacji, które nie pojawiły się w formularzu aplikacyjnym, zweryfikowanie treści 
przedstawionych w formularzu aplikacyjnym, rozpoznanie potrzeb i oczekiwań względem mobilności, ich 
wyobrażeń o docelowym miejscu odbywania  stażu oraz motywacji uczestnictwa w projekcie. 

4.    Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
Uczniowie/ uczennice którzy zostaną zakwalifikowani  na wyjazd będą mieli obowiązek uczestnictwa w 
przygotowaniu pedagogiczno-kulturowo -językowym przed wyjazdem na staż. 
Ponadto uczestnicy / uczestniczki wezmą udział w spotkaniach organizacyjno-informacyjnych przed wyjazdem 
(np. spotkanie z udziałem rodziców). 

§ 5
1. Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników/ uczestniczek  na staż podejmuje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o

kryteria określone w § 3 oraz rozmowę kwalifikacyjną.
2. Na podstawie formularzy zgłoszeniowych zostanie opracowana lista rankingowa kandydatów/ kandydatek w

poszczególnych zawodach (wzór Listy rankingowej i  przeliczenia punktowe kryteriów stanowią załącznik do 
niniejszego Regulaminu).

3. Komisja sporządzi listę główną i listę rezerwową kandydatów/ kandydatek  na staż zagraniczny.
4. Kandydatowi/ kandydatce  przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji w ciągu 2 dni od daty

ogłoszenia listy głównej. Odwołanie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem przedkłada do Komisji. Komisja 
ponownie analizuje formularz zgłoszeniowy kandydata wraz z uzyskaną punktacją. W zależności od wyniku 
powtórnej weryfikacji przedstawia kandydatowi ostateczną decyzję. Z procesu odwoławczego sporządzany jest 
protokół.

5. W przypadku gdy uczeń/ uczennica  zrezygnuje z udziału w projekcie wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności
osoba z listy rezerwowej. 

6. Nieobecność ucznia/ uczennicy na zajęciach z przygotowania pedagogiczno – kulturowo – językowego przed
mobilnością powyżej 20% skutkować będzie skreśleniem z listy głównej i wytypowaniem do stażu pierwszej w 
kolejności  osoby z listy rezerwowej. 

7. Uczestnik/ uczestniczka  ma prawo do rezygnacji w projekcie w przypadku gdy:
 rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSZ nr 1 po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w

przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych. 
8. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez szkolną Komisję Rekrutacyjną są ostateczne.
9. Z posiedzenia prac Komisji Rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół. 

§ 6
Komisja przyznaje prawo wyjazdu na staż najlepszym uczniom / uczennicom w danym zawodzie. 
Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wykorzystane będą zasady równości szans – sposób dotarcia do grupy docelowej projektu, informowanie 
uczestników o projekcie różnymi kanałami i sprawdzenie czy język używany w informacji o projekcie nie jest 
stereotypowy i nie wyklucza żadnej z płci lub niepełnosprawności. Nie będą dyskryminowane osoby ze względu na 
płeć, wiek, wyznanie, religię itp. Zasadność udziału w mobilności będzie rozpatrywana w oparciu o kryteria 
merytoryczne. 
Z uczniami zakwalifikowanymi do wyjazdu zostaną podpisane umowy o staż.
Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Dyrektora szkoły.


