Regulamin rekrutacji do projektu „Skuteczna praktyka zawodowa dziś –
sukces zawodowy jutro!” w ramach programu Erasmus+.

I Informacje ogólne
1. Beneficjentem (projektodawcą ) projektu jest Zespół Szkół w Woli.
2. Projekt jest realizowany w terminie 01 czerwca 2015 – 31 maja 2017.
3. Głównym celem projektu jest: przygotowanie i wyjazd uczniów Technikum nr 1 na
miesięczną praktykę zawodową w Bari we Włoszech.
4. Projekt skierowany jest do 16 uczniów klasy I (w roku szkolnym 2014 / 2015)
Technikum nr 1 przy Zespole Szkół w Woli oraz 7 nauczycieli szkoły.
5. Projekt obejmuje przygotowanie językowe, kulturowe i merytoryczne, tygodniowy job
shadowing dla 7 nauczycieli w szkole włoskiej oraz miesięczną praktykę zawodową
dla 16 uczniów, ich wykorzystanie oraz ewaluację i upowszechnienie rezultatów
projektu.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest finansowany z funduszy programu
Erasmus+.

II Obowiązki uczestników
Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
a. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w ramach przygotowania
kulturowego, językowego i merytorycznego, w szczególności zajęciach z języka włoskiego
(w wymiarze 2 godzin tygodniowo) i zajęcia z języka angielskiego (w wymiarze 2 godzin
tygodniowo), podpisywania list obecności podczas zajęć, przystępowania do sprawdzenia
umiejętności językowych
b. pełnego i aktywnego udziału w praktyce zawodowej.
c. stosowania się do zaleceń koordynatora projektu, w szczególności w zakresie ewaluacji i
raportowania.

d. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić udział w projekcie
oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach
e. zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania
f. wyraża zgodę na przetwarzanie danych uczestnika projektu - dane osobowe będą
przetwarzane przez realizatora projektu wyłącznie w celu udzielenia wsparcia w realizacji
projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu.

III Rekrutacja
1. Rekrutacja zostanie

przeprowadzona w okresie czerwiec 2015 – kwiecień 2016.

Rekrutacja odbywać się będzie w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii Europejskiej
oraz polityką równych szans. W wyniku procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 16
uczestników projektu. O udział mogą ubiegać się uczniowie klasy pierwszej Technikum nr 1
(w roku szkolnym 2014 / 2015)
2. Zainteresowane osoby powinny złożyć list motywacyjny w języku angielskim w terminie
do 26 czerwca 2015r bezpośrednio do koordynatora projektu, tj. p. Joanny Kocioła.
3. Listy motywacyjne będą podlegały ocenie formalnej, merytorycznej i w zakresie
poprawności językowej. W każdej z tych kategorii uczestnik może otrzymać maksymalnie 2
punkty (razem do 6 punktów).
4. Ocena formalna wniosków o udział w projekcie zostanie dokonana przez koordynatora
projektu. Wyniki zostaną ogłoszone na początku września 2015r.
5. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie będą uczestniczyć w zajęciach
z języka włoskiego i języka angielskiego od początku września 2015 do końca czerwca 2016r.
W trakcie pierwszego półrocza roku szkolnego 2015 / 2016 uczniowie zostaną poddani
dalszemu procesowi rekrutacji przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: dyrektor szkoły,
koordynator projektu, wychowawca klasy, nauczyciel głównego przedmiotu zawodowego.
Proces rekrutacyjny będzie obejmował następujące kryteria:
•

Frekwencję, aktywność oraz wyniki osiągane przez uczestnika z zajęć językowych
prowadzonych w ramach projektu (język włoski i angielski),

•

Ocenę z języka angielskiego otrzymaną przez ucznia na pierwsze półrocze roku
szkolnego 2015 / 2016,

•

Średnią ocenę z przedmiotów zawodowych na pierwsze półrocze 2015 / 2016,

•

Etykę zawodową ucznia, w tym zaangażowanie w życie klasy i szkoły, obsługę
imprez szkolnych,
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•

Opinię wychowawcy klasy na temat kultury osobistej ucznia, reprezentowania szkoły
oraz podejścia do obowiązków szkolnych,
Dodatkowo przy ocenie zostaną uwzględnione czynniki równościowe:

•

szanse uczniów z trudną sytuacją rodzinną.
W każdej z wymienionych kategorii uczeń może otrzymać od 0 do 6 punktów.

Komisja Rekrutacyjna na ww. podstawie dokona kwalifikacji uczestników, następnie
sporządzi listę zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę rezerwową. Proces
rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem Protokołu z rekrutacji.
6. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi najpóźniej do końca kwietnia 2016r., informacje
o wynikach naboru zostaną przekazane każdej zainteresowanej osobie indywidualnie, Pełna
dokumentacja projektu będzie się znajdować w Sekretariacie Zespołu Szkół w Woli.

IV Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu
zakończenia realizacji Projektu.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji.
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

Wola, 1 czerwca 2015r,

Koordynator projektu :

Dyrektor Szkoły :

Joanna Kocioła

Teresa Koczor

3

