
 

 

 

 

 

REGULAMIN  

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

„Mobilność młodych techników z ZSTiO- krokiem do sukcesu zawodowego” 
 

 

Nr projektu: 2020-1-PL01-KA102-080553 

 

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

1. Poniższy Regulamin określa szczegółowe zasady procesu rekrutacji oraz uczestnictwa 

uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie w projekcie pt.: 

„Mobilność młodych techników z ZSTiO- krokiem do sukcesu zawodowego”. 

2. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 

Skoczowie i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ 

Mobilność edukacyjna, mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia 

zawodowego. 

3. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom technikum uzyskania kompetencji 

zawodowych zgodnych ze standardami UE oraz językowych, prowadzących do 

podniesienia umiejętności społecznych i osobistych oraz dalszego rozwoju zawodowego. 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 do 30.04.2022. 

5. W ramach projektu wsparcie otrzyma 32 uczniów klas II-IV kształcących się w zawodach 

technik fotografii i multimediów, technik elektronik i technik reklamy. 

6. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne. 

7. Informacje o realizowanym projekcie oraz wszelkie związane z nim dokumenty dostępne 

są w siedzibie ZSTiO oraz na stronie internetowej www.zstio-skoczow.pl 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w tym paragrafie:  

 są obecnie uczniami klas II-III Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących  w 

Skoczowie,   

 uczą się na kierunku: technik fotografii i multimediów, technik elektronik lub technik 

reklamy, 

 wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego 

(załącznik nr 3) w wersji papierowej do koordynatora projektu, 

 uzyskały wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych na koniec  roku szkolnego 

2019/2020- co zostanie potwierdzone poprzez złożenie wykazu ocen (załącznik nr 4) 

do koordynatora projektu,  



 odznaczają się wysoką kulturą osobistą, 

 cechuje ich zainteresowanie zawodem technik fotografii i multimediów, technik 

elektronik lub technik reklamy, 

 posiadają znajomość j. angielskiego  w stopniu komunikatywnym - ocena dokonana 

przez nauczyciela j. angielskiego  na podstawie rozmowy oraz  testu sprawdzającego 

kompetencje językowe 

 nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wyjazdu na praktyki zawodowe poza 

miejscem zamieszkania, 

 obowiązkowo będą brać udział w zajęciach pedagogiczno- kulturowo- językowych 

mających na celu przygotowanie do uczestnictwa w stażu. 

 

 

§ 3 

Zasady rekrutacji i jej przebieg 

1. Rekrutacja do projektu na zagraniczną praktykę we Włoszech zostanie przeprowadzona 

we wrześniu i październiku 2020 roku w formie konkursu.  

2. Wszelkie informacje o naborze do uczestnictwa w projekcie będą umieszczane na 

stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. 

3. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

 Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie  

 Koordynator projektu będący jednocześnie nauczycielem języka angielskiego 

 Nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży fototechnicznej 

 Nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży elektronicznej  

 Nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży reklamy  

 Wychowawcy klas  

4. Rekrutacja będzie przeprowadzona w następujących etapach: 

a) przyjęcie zgłoszeń od uczniów w formie podań, 

b) wstępna weryfikacja podań pod kątem spełnienia warunków o których mowa       

w § 2, 

c) przeprowadzenie testu z języka angielskiego na poziomie min. A2/B1 

d) odbycie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, 

e) sporządzenie listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy 

rezerwowej. 

5. Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę powinien złożyć u 

koordynatora projektu lub w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty  do              

02  PAŹDZIERNIKA 2020:        

1. formularz zgłoszeniowy, 

2. wykaz ocen, 

3. zgodę rodziców na wyjazd za granicę, 

4. zobowiązanie do uczestnictwa w zajęciach z przygotowania pedagogicznego, 

kulturowego i językowego 

5. ksero dowodu osobistego lub paszportu (2 kopie). 

6. Każdy kandydat do udziału w projekcie zostanie oceniony w skali punktowej. Łącznie 

do zdobycia jest 100 punktów. Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu 

kandydata na liście. Pierwszeństwo mają uczniowie, którzy jeszcze nie brali udziału w 

projekcie programu Erasmus+, niezależnie od liczby zdobytych punktów. Spośród 

kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze 16 uczniów z klas technik fotografii i 

multimediów, 10 uczniów z klasy technik elektronik oraz 6 z klasy technik reklamy z 



największą ilością punktów. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną przydzieleni do 

odpowiednich dwóch grup wyjazdowych (marzec 2021 i październik 2021) 

7. Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy uczniów 

(główną i rezerwową), którzy zostaną objęci programem praktyk. W przypadku 

zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem 

(nieobecności na zajęciach, spotkaniach informacyjnych) przez ucznia umieszczonego 

na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na zagraniczną praktykę, a 

prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na 

niej kolejności (pierwszeństwo ma osoba uczęszczająca na zajęcia przygotowawcze).  

8. W przypadku  uczniów uzyskujących taką samą punktację wynikającą z ocen, 

kryterium dodatkowym będzie niższy status społeczny, np. niższy dochód, rodzina 

wielodzietna. 

9. Podstawą kwalifikacji jest suma punktów otrzymanych za:  

 średnią ocen z przedmiotów zawodowych za koniec roku szkolnego  

 ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego  

 ocenę z języka angielskiego końcoworoczną 

 wynik testu z języka angielskiego ogólnego na poziomie min. A2/B1  

 rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim 

 

10. Schemat przydzielania punktów: 

1) Test z języka angielskiego ogólnego- poziom min. A2/B1: 

100- 90%  -    20 pkt. 

  89- 80%  -    15 pkt. 

  79- 60%  -    10 pkt. 

  59- 50%  -      5 pkt. 

  poniżej 50% - 0 pkt. 

2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim: 0- 20 pkt. 

3) Ocena z zachowania:  

wzorowe  - 15 pkt.    

bardzo dobre - 10 pkt.  

dobre - 5 pkt.   

poniżej dobrej - 0 pkt. 

4) Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych: 

6,0 - 5,1-   20 pkt.  

5,0 - 4,5-   15 pkt. 

4,4 - 4,0-   10 pkt.  

3,9 - 3,5-     5 pkt. 

3,4 - 3,0-     3 pkt. 

poniżej 3,0  0 pkt. 

5) Ocena z języka angielskiego:  

celujący             -20 pkt. 

bardzo dobry     -15 pkt. 

dobry                 -10 pkt.   

dostateczny        -5 pkt. 

poniżej               -0 pkt. 

 

6) Opinia wychowawcy 

Wychowawca przydziela od 1 do 5p (5p- osoba bez zarzutu) 



 

11. Test z języka angielskiego oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim zostanie 

przeprowadzona przez nauczyciela j. angielskiego w Zespole Szkół Technicznych i 

Ogólnokształcących w Skoczowie. Informacja o terminie (data i godzina, sala  

zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń). 

12. Ogłoszenie decyzji Komisji Rekrutacyjnej i przygotowanie ostatecznej listy 

uczestników projektu oraz listy rezerwowej nastąpi do 23 października 2020r. Lista 

uczestników wraz z listą rezerwową zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń 

(parter)  oraz na stronie internetowej Szkoły. 

13. Uczeń, który nie został zakwalifikowany przez Komisję do wyjazdu na praktykę ma 

prawo odwołać się od decyzji w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy do dyrektora 

szkoły. 

14. W pierwszym tygodniu listopada zostanie zorganizowane spotkanie dla kandydatów i 

ich rodziców. 

15. Zakwalifikowani kandydaci są zobowiązani dostarczyć zaświadczenia lekarskie o 

braku przeciwwskazań do udziału w stażu zagranicznym do 06 listopada 2020r. 

 

 

§ 4 

Zakres organizacji zajęć przygotowawczych 

 

1. W ramach projektu każdy uczestnik zostanie objęty następującymi formami 

przygotowania w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie: 

a) przygotowanie kulturowe- zajęcia mają na celu poznanie kultury i obyczajów 

kraju goszczącego uczniów- 5 godzin 

b) kurs języka włoskiego- 20 godzin 

c) przygotowanie pedagogiczne- zajęcia dotyczące zachowania się w trudnych 

sytuacjach- 5 godzin 

d) kurs języka włoskiego w ramach Wsparcia Językowego Online (OLS) 

2. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. 

3. Zakwalifikowani kandydaci mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach 

przygotowujących do wyjazdu do Włoch. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności 

dyskwalifikują kandydata do udziału w projekcie.  

4. W zajęciach powinny również uczestniczyć osoby z listy rezerwowej. 

5. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników projektu, jego miejsce zajmie 

osoba z listy rezerwowej. 

 

§ 5 

Prawa i zobowiązania uczestnika 

1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: 

 otrzymywania informacji umieszczonych na stronie internetowej szkoły, tablicy 

ogłoszeń lub przekazywanych uczestnikowi bezpośrednio, 

 otrzymywania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć, 

 nieodpłatnego udziału w projekcie, 

 otrzymywania certyfikatów założonych w projekcie, 

 zgłaszania uwag do zajęć w których uczestniczy. 

2. W trakcie i po stażu uczestnik zobowiązuje się: 



 uczestniczyć w zajęciach w ramach przygotowania do stażu, potwierdzonego 

podpisem na liście obecności, 

 dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu praktyki,  

 ściśle przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa  

w projekcie, 

 codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki,  

 realizować zadania zlecone przez opiekuna praktyki,  

 uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas praktyk,  

 na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami o wszelkich 

nieprawidłowościach mających wpływ na realizację praktyk i stopień satysfakcji       

uczestnika, 

 w trakcie realizacji praktyki  codziennie sporządzać zapisy w dzienniczkach 

praktyk, które będą między innymi podstawą do wystawienia oceny zaliczającej 

staż, 

 przygotować informację dotyczącą miejsca praktyk w języku polskim i angielskim 

wraz ze zdjęciem do publikacji na portalu Facebook w trakcie odbywanego stażu,   

 sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu stażu w celu przedstawienia jej  

w szkole po powrocie,  

 wypełniać ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa  

w projekcie,  

 po powrocie ze stażu uczestniczyć w działaniach promujących program Erasmus 

Plus. 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

Niniejszy regulamin określa kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu. Ogólny nadzór 

nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganiem spraw nieuregulowanych 

w niniejszym Regulaminie należy do Dyrektora ZSTiO w Skoczowie i Koordynatora 

Projektu. 

 

 

 

 

 

 

 


