
 
 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

 Do projektu pt.: „Europejskie praktyki drogą do konkurencyjności na rynku pracy” o 

numerze 2017-1-PL01-KA102-037420 

w ramach Projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe  

  

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa 

w projekcie pt.: „Europejskie praktyki drogą do konkurencyjności na rynku pracy”, 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów 

i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. 

2. Projekt został przygotowany w celu umożliwienia uczestnikom Ochotniczego Hufca Pracy 

w Myszkowie doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez staże w zagranicznych 

przedsiębiorstwach. Projekt ten umożliwi nabycie wiedzy i nowych umiejętności w 

europejskich firmach i przedsiębiorstwach. Uczniowie będą doskonalić również swoje 

umiejętności językowe i społeczne. 

3. Udział w projekcie ma na celu: 

 - podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, 

 - odbycie 3 tygodniowych staży w zagranicznych przedsiębiorstwach, 

- doskonalenie swoich umiejętności językowych i interpersonalnych; 



 
4. Rezultatami projektu będą rozwój zawodowy i osobisty uczestników projektu, adaptacja 

najlepszych praktyk oraz transfer wiedzy. 

 

§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem równych szans i niedyskryminacji. 

2. Uczestnikami projektu będą uczniowie szkoły zawodowej i branżowej, którzy są 

uczestnikami Ochotniczego Hufca Pracy w Myszkowie. 

3. Uczestnicy projektu wyjadą na staż do Hiszpanii w dniach  od 08.07.2018 do 

28.07.2018 r. Uczniowie ci to 9 fryzjerów, 3 kucharzy, 3 piekarzy i 3 mechaników 

pojazdów samochodowych. 

4. W dniach od  03.06.2018 r. do 23.06.2018 r. do Włoch wyjedzie 4 sprzedawców i 6 

mechaników pojazdów samochodowych. 

5. W dniach od 07.10.2018 r. do 27.10.2018 r. do Niemiec wyjedzie 7 cukierników. 

6. Kryteria oceny. 

Uczniami, którzy zostaną zakwalifikowani do wyjazdu będą ci, którzy mają najlepszą ocenę 

śródroczną lub końcoworoczną z języków obcych, zajęć praktycznych i zachowania, poddana 

punktacji zostanie również frekwencja uczniów na zajęciach szkolnych. 

OCENA Z JĘZYKÓW OBCYCH: 

5-5 punktów 

4-4 punkty 

3-3 punkty 

2-2 punkty 

1-1 punkt 

 

OCENA Z ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH  

5-5 punktów 

4-4 punkty 

3-3 punkty 

2-2 punkty 



 
1-1 punkt 

OCENA Z ZACHOWANIA 

Wzorowe - 5 punktów 

Bardzo dobre - 4 punkty 

Dobre - 3 punkty 

Poprawne - 2 punkty 

FREKWENCJA 

100% - 80% - 5 punktów 

79% - 60% - 4 punkty 

59% - 50% - 3 punkty 

 

7. Komisja złożona z dyrektora Zespołu Szkół, wychowawców klas i koordynatora 

wyłoni uczniów, którzy zostaną zakwalifikowania do wyjazdu. Do projektu dostaną 

się uczniowie z największą liczbą punktów.   

8. Zostaną przeprowadzone trzy nabory i będą stworzone trzy listy uczestników projektu. 

9. Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony w listopadzie, a jego wyniki zostaną 

ogłoszone pod koniec tego miesiąca i zostanie utworzona lista podstawowa i 

rezerwowa uczniów. 

10. W lutym i marcu wyłonieni uczniowie z listy podstawowej przejdą przygotowanie 

językowe, pedagogiczne i kulturowe. Udział w przygotowaniu jest obowiązkowy. 

Koniec stycznia to ogłoszenie ostatecznej listy uczestników, którzy wyjadą do 

Hiszpanii. 

11. Drugi nabór odbędzie się na przełomie marca i kwietnia. Na początku kwietnia 

zostanie ogłoszona lista podstawowa i rezerwowa. Uczniowie z listy podstawowej 

przejdą w kwietniu i maju przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe. 

Udział w przygotowaniu jest obowiązkowy. Koniec maja to ogłoszenie ostatecznej 

listy uczestników, którzy wyjadą do Włoch. 

12. Trzeci nabór odbędzie się w lipcu. Pod koniec lipca zostanie ogłoszona lista 

podstawowa i rezerwowa. Uczniowie z listy podstawowej przejdą w sierpniu i 

wrześniu przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe. Udział w 



 
przygotowaniu jest obowiązkowy. Pierwsza połowa września to ogłoszenie 

ostatecznej listy uczestników, którzy wyjadą do Niemiec. 

13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości będzie brana pod uwagę opinia o uczestniku 

wychowawcy lub dyrektora szkoły. 

14. Procedura odwoławcza 

Uczeń/uczennica ma prawo odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 

daty ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Odwołania należy 

złożyć formie pisemnej w Sekretariacie szkoły. Odwołania wniesione po tym terminie lub w 

inny sposób nie wskazany powyżej nie zostaną rozpatrzone. Organem odwoławczym jest 

Dyrektor szkoły. Jego decyzja jest ostateczna. O decyzji osoba odwołująca się zostanie 

poinformowana na piśmie w terminie 2 dni od złożenia odwołania. 

Ponowna ocena ma charakter ostateczny i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej. 

 

 

 

 

 


