REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„PRAKTYKA

CZYNI

MISTRZA –

EUROPEJSKIE STAŻE NASZĄ SZANSĄ NA

ROZWÓJ I SUKCES ZAWO DOWY”

REALIZOWANEGO

W RAMACH

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Regulamin określa zasady rekrutacji uczniów do projektu “Praktyka czyni mistrza –
europejskie staże naszą szansą na rozwój i sukces zawodowy” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

(PO WER) realizowanego przez

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu.
Szkoła realizuję projekt we współpracy z euroMind Projects SL Avenida de Hytasa, 36
Edificio Toledo II Planta 1ª - Oficina 341006 SEVILLA.
Koszty podróży, pobytu i stażu zawodowego będą w całości finansowane ze środków
Unii Europejskiej - programu Erasmus+. Staż zagraniczny będzie realizowany w
następujących terminie:
Mobilność Kierunki

I

Liczba

kształcenia

uczestników

Technik handlowiec

20 (10+10)+2

Technik ekonomista

opiekunów

Miasto/ Kraj

Termin

Sevilla / Hiszpania 01.08.2021 –
14.08.2021

O zakwalifikowanie do udziału w projekcie aplikować mogą wyłącznie uczniowie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu kształcący się w
zawodach: technik handlowiec, technik ekonomista. Projekt skierowany jest do uczniów
klas drugich, trzecich i czwartych.
Kwalifikowanie uczestników do projektu odbędzie się według:
 Wszystkich wymaganych kryteriów formalnych;
 Zestawienia ogólnej sumy punktów uzyskanych w procesie
w ramach kryteriów merytorycznych oraz kryteriów uzupełniających;

rekrutacji

I. PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
Wyboru uczestników projektu wśród kandydatów dokona Komisja Rekrutacyjna powołana
Zarządzeniem przez Dyrektor szkoły;
Wszystkie pytania odnośnie procedury rekrutacji oraz dokumentacji kierować należy
bezpośrednio do koordynatora projektu: pani Joanny Gierlach lub asystenta koordynatora
pani Katarzyny Gembarzewskiej lub do specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji: pani Edyty
Gościak.
Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
 zaproszenie uczniów do udziału w projekcie poprzez akcję informacyjną, publikację
Ogłoszenia Rekrutacyjnego oraz udostępnienie całości dokumentacji rekrutacyjnej
wraz z niniejszym Regulaminem;
 złożenie wymaganego kompletu dokumentów rekrutacyjnych u osób wskazanych
w Ogłoszeniu Rekrutacyjnym obejmującego:
 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie POWER;
 Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Stażu Zagranicznego podpisane przez ucznia oraz jego rodzica/opiekuna prawnego;
 Oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich- podpisane przez ucznia i
prawnego opiekuna
 przekazanie potwierdzenia przyjęcia kompletu dokumentów rekrutacyjnych dla ucznia
i rodzica poprzez dziennik elektroniczny;
 weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym i
merytorycznym,
 przeprowadzenie
przez
członków
Komisji
Rekrutacyjnej
wskazanych
w kryteriach rekrutacji testów/rozmów indywidualnych;
 ogłoszenie wyników kwalifikacji na tablicy ogłoszeń projektu zgodnie z
harmonogramem projektu wraz z listami rezerwowymi w podziale na dany kierunek
kształcenia uczestników;
 przyjęcie ewentualnych, pisemnych odwołań od wyników prac Komisji Rekrutacyjnej
 odbycie pierwszego spotkania informacyjno – organizacyjnego dla uczestników
zakwalifikowanych do projektu
 w przypadku niewyłonienia przewidzianej wnioskiem projektowym liczby
uczestników koordynator projektu ogłosi rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.
II. KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
1.
2.

Kryteria wyboru uczestników podzielone
uzupełniające i wykluczające;
Do kryteriów formalnych zaliczamy:

są

na

formalne,

merytoryczne,




przynależność do wskazanej w punkcie pierwszym Regulaminu grupy docelowej;
kształcenie na poziomie klas II-IV Technikum nr 2 we wskazanych zawodach (
technik handlowiec, technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik
programista)
 przedłożenie
we
wskazanych
terminach
wszystkich
wymaganych
i kompletnych (wypełnionych obowiązkowo przy użyciu komputera, czytelnych i
podpisanych) dokumentów rekrutacyjnych,
 uzyskanie formalnej, pisemnej rekomendacji do udziału w projekcie podpisanej
przez wychowawce klasy ucznia;
 posiadanie dowodu osobistego lub paszportu z terminem ważności obejmującym
minimum 1 rok od daty zakończenia procedury rekrutacji (lub złożenie
pisemnego zobowiązania do przedłożenia w/w dokumentu w nieprzekraczalnym
terminie do 1 miesiąca od daty zamknięcia procedury rekrutacji);
W przypadku niespełnienia przez ucznia któregokolwiek ze wskazanych powyżej
kryteriów formalnych dokumentacja rekrutacyjna nie będzie dalej analizowana pod
kątem kryteriów merytorycznych, uzupełniających czy wykluczających, a w protokole
prac Komisji Rekrutacyjnej oraz na liście rankingowej obok imienia i nazwiska ucznia
umieszczona zostanie adnotacja: „Nie spełniono kryteriów formalnych”;
3.

Do kryteriów merytorycznych zaliczamy:



Osiągnięcia szkolne ucznia w zakresie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów
zawodowych za ostatni pełny semestr według skali punktowej umieszczonej poniżej
w Tabeli 1;
Osiągnięcia szkolne ucznia w zakresie oceny z języka angielskiego (podstawowy
język projektu) za ostatni pełny semestr według skali punktowej umieszczonej
poniżej w Tabeli 1;
Zachowanie ucznia (ocena wychowawcy klasy)za ostatni pełny semestr według skali
punktowej umieszczonej poniżej w Tabeli 1;
Frekwencja ucznia na planowych, obowiązkowych zajęciach lekcyjnych 80%
frekwencji za ostatni semestr według skali punktowej umieszczonej poniżej w
Tabeli 1;
Do kryteriów uzupełniających zaliczamy:






4.






Dodatkowe osiągnięcia ucznia w zakresie konkursów szkolnych, międzyszkolnych,
udziału w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, akcjach społecznych
(wolontariat) – punktacja według skali punktowej umieszczonej poniżej w Tabeli 1;
Pochodzenie z rodziny niepełnej, wielodzietnej, o niskim statusie materialnym,
uczedstnik z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze specjalnym potrzebami
edukacyjnymi - punktacja według skali punktowej umieszczonej poniżej w Tabeli 1;
Autoprezentacja na temat "Mój sukces zawodowy na europejskim rynku pracy"
realizowana w formie rozmowy kwalifikacyjnej powiązana z oceną aktywności

ucznia w pozostałych projektach/inicjatywach edukacyjnych realizowanych przez
szkołę - punktacja według skali punktowej umieszczonej poniżej w Tabeli 1;
Do kryteriów wykluczających zaliczamy:

5.


Posiadanie przez ucznia nagany wychowawcy klasy/Dyrektora szkoły (kryterium
weryfikowane na podstawie arkusza opinii wychowawcy klasy);
Posiadanie przez ucznia łącznego, procentowego wskaźnika frekwencji na
obowiązkowych, planowych zajęciach lekcyjnych poniżej 80% (ostatni pełny
semestr);
Posiadanie przez ucznia oceny niedostatecznej - z jakiegokolwiek przedmiotu uzyskanej w klasyfikacji za ostatni, pełny semestr poprzedzający proces rekrutacji;





W przypadku spełnienia przez ucznia któregokolwiek ze wskazanych powyżej
kryteriów wykluczających, dokumentacja rekrutacyjna nie będzie dalej analizowana pod
kątem kryteriów merytorycznych i uzupełniających, a w protokole prac Komisji
Rekrutacyjnej oraz na liście rankingowej obok imienia i nazwiska ucznia umieszczona
zostanie adnotacja: „Odrzucono ze względu na kryterium wykluczające”.

TABELA 1: SKALE PUNKTOWE KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH
L.p.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych:

Max 15 punktów

2.

poniżej 2.50

0 pkt.

pomiędzy 2.5 – 3.0

2 pkt.

pomiędzy 3.01 – 3.25

3 pkt.

pomiędzy 3,26 – 3.5

5 pkt.

pomiędzy 3.51 – 3.75

6 pkt.

pomiędzy 3.76 – 4.0

8 pkt.

pomiędzy 4.01 – 4.25

9 pkt.

pomiędzy 4.26 – 4.50

11 pkt.

pomiędzy 4.51 – 4.75

12 pkt.

pomiędzy 4.76 – 4.99

13 pkt.

5.0 i więcej

15 pkt.

Ocena z języka angielskiego

Max 10 punktów
ocena 2.0

2 pkt.

ocena 3.0

4 pkt.

ocena 4.0

8 pkt.

ocena 5.0

9 pkt.

ocena 6.0

10 pkt.

3.

4.

Zachowanie

Max 10 punktów
poprawne

2 pkt.

dobre

6 pkt.

bardzo dobre

8 pkt.

wzorowe

10 pkt.

Frekwencja

Max 10 punktów

pomiędzy 80.00% a 84.99%

2 pkt.

pomiędzy 85.00% a 89.99%

6 pkt.

pomiędzy 90.00% a 94.99%

8 pkt.

powyżej 95.00%

10 pkt.

5.

Pochodzenie z rodziny niepełnej, wielodzietnej, o niskim statusie
materialnym (weryfikowane we współpracy z wychowawcą klasy i
pedagogiem szkolnym), niepełnosprawność, uczniowie ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dodatkowo
od 0 do 10 punktów

6.

Dodatkowe osiągnięcia ucznia w zakresie konkursów szkolnych,
międzyszkolnych, udziału w olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych, akcjach społecznych (wolontariat)

Dodatkowo
od 0 do 5 punktów

7.

Autoprezentacja na temat "Mój sukces zawodowy na europejskim
rynku pracy" realizowana w formie rozmowy kwalifikacyjnej

Dodatkowo
od 0 do 15 punktów

8.

Postawa w poprzednich inicjatywach edukacyjnych realizowanych
przez szkołę w których uczeń brał udział

Dodatkowo
od -10 do +10 punktów

6.
7.

8.

9.

Łącznie do uzyskania w procesie rekrutacji jest 85 punktów;
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów
na liście decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych. Kolejnym
kryterium rozstrzygającym będzie ocena z języka angielskiego, a następnie
wyższa frekwencja;
W postępowaniu kwalifikacyjnym przewiduje się utworzenie list rezerwowych
(minimum po 3 kandydatów z każdego zawodu), wykorzystywanych
w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osób wcześniej
zakwalifikowanych, niewypełnienia wymaganych procedur lub niespełnienia
przez nich warunków Regulaminu Stażu Zagranicznego (np. absencji na zajęciach
przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego bądź spotkaniach
organizacyjnych), co skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Ewentualne
uzupełniające postępowanie kwalifikacyjne zakłada poinformowanie osób z listy
rezerwowej o zakwalifikowaniu do projektu w przypadku wolnych miejsc według kolejności na liście rezerwowej;
Lista uczestników zostanie uznana za ostateczną, jeśli w terminie 5 dni od daty
ogłoszenia wyników nie wpłyną do koordynatora projektu lub Dyrektora szkoły

10.

żadne pisemne odwołania lub po wprowadzeniu korekt i rozpatrzeniu
ewentualnych odwołań;
Kwalifikację uczestników do udziału w projekcie uznaje się za zakończoną
w momencie zatwierdzenia listy podstawowej i list rezerwowych uczestników
przez Komisję Rekrutacyjną oraz podpisania przez uczestników oraz ich
rodziców/prawnych opiekunów Deklaracji Uczestnictwa podczas pierwszego
spotkania organizacyjnego.
Podpis dyrektora szkoły :

