REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

,,Praktyka zagraniczna szansą na uzyskanie profesjonalnych
umiejętności zawodowych”

OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE
1. Okres realizacji projektu: 01.10.2016r. – 30.09.2017r.
2. Przewidziana liczba beneficjentów - 30 osób w tym 20 uczniów w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych, 5 uczniów w zawodzie technik informatyk oraz 5
uczniów w zawodzie technik handlowiec.
3. Miejsca realizacji działań projektowych: Zespół Szkół w Sokołowie Młp.
4. Kraj, w którym odbędzie się miesięczna praktyka : Austria.
5. Projekt skierowany jest do uczniów klas I, II, III i IV Technikum w zawodach: technik
żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik handlowiec.
6. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne

ZASADY REKRUTACJI
1. Rekrutacji dokona zespół zarządzający projektem.
2. Uczniowie będą składać formularz zgłoszeniowy do projektu.
3. Podczas procesu rekrutacji zostanie utworzona lista uczniów zakwalifikowanych do
wyjazdu na praktykę oraz lista rezerwowa uwzględniająca uczniów z mniejszą liczbą
punktów.
4. W przypadku niewyłonienia podczas procesu rekrutacyjnego zakładanej liczby
uczestników dopuszcza będzie rekrutacja uzupełniająca.
5. Wyniki rekrutacji zostaną upublicznione po zakończeniu rekrutacji na tablicy ogłoszeń
w gablocie projektu
6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie osoby ubiegające się
o udział w projekcie o zakwalifikowaniu się do Projektu zadecyduje rozmowa
kwalifikacyjna z kandydatem
7. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.
8. Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w Technikum Żywienia i Usług
gastronomicznych, Technikum Informatycznym i Technikum Handlowym.
9. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno dziewczęta jak i chłopcy.

KRYTERIA REKRUTACJI
1. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 Średnia ocen I półrocze ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym 2016/2017.
 Średnia ocen I półrocze z przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2016/2017.
 Ocen z zachowania I półrocze w roku szkolnym 2016/2017.
 Ocena z języka obcego I półrocze w roku szkolnym 2016/2017: Język niemiecki,
Język angielski.
 Opinia wychowawcy.
 Dodatkowa aktywność szkolna i pozaszkolna ucznia/uczennicy w roku szkolnym
2015/2016 lub 2016/2017.
2. Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu do projektu będą mieć uczniowie, którzy zdobędą
największą liczbę punktów według poniższych kryteriów:
lp

Kryterium

1 średnia ocen do 3,0

3

punktacja
1

średnia ocen od 3,00 - 4,00

2

średnia ocen od 4,00 – 5,00

3

średnia ocen powyżej 5,00

4

średnia ocen z przedmiotów zawodowych: do 3,00

1

średnia ocen z przedmiotów zawodowych od 3,00 - 4,00

2

średnia ocen z przedmiotów zawodowych od 4,00 – 5,00

3

średnia ocen z przedmiotów zawodowych powyżej 5,00

4

ocena z zachowania: poprawna

1

ocena z zachowania: dobra

2

ocena z zachowania: bardzo dobra

3

ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym wzorowa

4

znajomość języka obcego: angielski/niemiecki - mniej niż 3

1

znajomość języka obcego: angielski/niemiecki - od 3 - 4

2

znajomość języka obcego: angielski/niemiecki - 5

3

znajomość języka obcego: angielski/niemiecki – 6

4

4

5

6 pozytywna opinia wychowawcy klasy

4

7 dodatkowa aktywność: 1, 2 aktywności

1

dodatkowa aktywność: 3, 4 aktywności

2

dodatkowa aktywność: 5, 6 aktywności

3

dodatkowa aktywność: powyżej 6 aktywności

4

Uczniowie, którzy otrzymali opinię negatywną od wychowawcy ich zgłoszenie nie będzie
brane pod uwagę na etapie rekrutacji.
Uczniowie z zachowaniem nagannym i nieodpowiednim nie mogą złożyć formularza
zgłoszeniowego.
Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń
1. Rekrutacja prowadzona będzie od 12.01.2017r. do 10.02.2017r.
2. Uczniowie będą mogli w w/w terminie złożyć formularz rekrutacyjny w sekretariacie
szkoły.
3. Rekrutację prowadzi zespół projektowy.
4. Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie po podpisaniu umowy
z Narodową Agencją.
5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
 zaproszenie do udziału w projekcie
 wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 weryfikacja dokumentów przez zespół projektowy pod względem formalnym
i merytorycznym oraz ustalenie list (w tym rezerwowej)
 ogłoszenie listy uczestników i listy rezerwowej na tablicy ogłoszeń
4. Wzór formularza rekrutacyjnego dostępny będzie u koordynatorów projektu,
sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

Komisja rekrutacyjna
1. Kwalifikacji kandydatów do udziału w stażu dokonuje komisja rekrutacyjna
w składzie: Dyrektor, Koordynator, 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych,
nauczyciele języków obcych, wychowawcy klas oraz pedagog.
2. O zakwalifikowaniu ucznia do projektu decyduje ostateczna suma punktów.

3. Kwalifikację uczestników do udziału w projekcie uznaje się za zakończoną
w momencie zatwierdzenia listy uczestników przez zespół projektowy i dyrektora.
4. Obowiązki uczestników projektu
Uczestnik zobowiązuje się do:
 Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w Projekcie.
 Regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach dla uczestników projektu.
 Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań.
 Tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych
działań przewidzianych w projekcie.
 Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i środowisku lokalnym.
 Doskonalenia umiejętności zawodowych oraz znajomości języków obcych.
 Godnego

wypełniania

obowiązków

ucznia/reprezentanta

szkoły

na

forum

międzynarodowym.
 Podporządkowywania się poleceniom opiekunów ze strony szkoły i partnerów
zagranicznych.
 Podpisania umowy i oświadczeń potrzebnych do realizacji projektu.
5. Każdy uczeń zakwalifikowany do odbycia praktyk zawodowych w Austrii zrealizuje
przed wyjazdem obowiązkowy program przygotowawczy. Program szkoleniowy
będzie realizowany w atrakcyjnej formie, częściowo warsztatowej. Będą to zajęcia
pozalekcyjne realizowane w budynku szkoły i prowadzone przez nauczycieli naszej
szkoły oraz zewnętrznych trenerów. Termin zajęć luty – kwiecień 2017r.
Uczestnictwo w programie szkoleniowym jest obowiązkowe dla każdego uczestnika,
zajęcia językowe i zawodowe zakończą się uzyskaniem certyfikatów.
Zasady rezygnacji z udziału w projekcie
1. Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w wyjątkowych i uzasadnionych
sytuacjach (nagła choroba, wypadek, zdarzenie losowe) po złożeniu pisemnego
oświadczenia

o

rezygnacji

potwierdzonego

podpisem

uczestnika

oraz

rodzica/opiekuna prawnego.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie rodzic/opiekun prawny ucznia
zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji.

