
                                                                                               

REGULAMIN REKRUTACJI 

do projektu realizowanego w ramach projektu

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego

„Kształcenie kompetencji kluczowych w dobie pokolenia Z”

§1 Informacje o projekcie

1.  Regulamin  określa  szczegółowo  zasady  rekrutacji  do  projektu 
„Kształcenie kompetencji kluczowych w dobie pokolenia Z”
2. Projekt będzie realizowany od 1 grudnia 2019 do 30 listopada 2020 w 
Zespole  Szkół  Ekonomicznych  w  Wodzisławiu  Śl.  w  ramach  programu 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
3.  Najważniejsze cele  projektu to kształcenie i  doskonalenie zawodowe i 
językowe oraz wspieranie realizacji europejskiego obszaru uczenia się przez 
całe życie, rozwój kompetencji językowych w zakresie języka codziennego i 
zawodowego i zdobywanie certyfikowanych umiejętności i kwalifikacji.
4.  W ramach projektu na staże wyjedzie w sumie 24 uczniów:
Gr  I  -  technik  informatyk-  12  uczniów  klas  II  i  III  Technikum 
Informatycznego – warsztaty Jelgava, Łotwa- termin: 20- 24.04.2020
Gr  II  -  technik  ekonomista-  12  uczniów  klas  II  i  III  Technikum 
Ekonomicznego- warsztaty Malmo, Szwecja- termin: 14-18.09.2020
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 2 Uczestnicy projektu i kryteria naboru.

1. Projekt skierowany jest do uczniów klas 2 i 3 Technikum Ekonomicznego i 
Technikum Informatycznego.
2.  Warunkiem  zgłoszenia  chęci  udziału  w  projekcie  jest  wypełnienie 
formularza  zgłoszeniowego  (  zał.  nr  1  do  regulaminu)  i  złożenie  go  do 
koordynatora projektu pani Iwony Cesarz.
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3.Wszystkie  terminy  dotyczące  rekrutacji  tzn.  daty  składania  formularzy 
zgłoszeniowych,  testów  rekrutacyjnych  oraz  wyniki  rekrutacji  zostaną 
umieszczone na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej szkoły.
4.Rekrutacja  będzie  przebiegała  w  rozbiciu  na  dwie  grupy:  uczniowie 
Technikum  Informatycznego  wezmą  udział  w  rekrutacji  na  warsztaty  w 
Jelgavie a uczniowie Technikum Ekonomicznego wezmą udział w rekrutacji 
na warsztaty w Malmo.
5. Dla każdego miejsca stażu obowiązuje odrębna procedura rekrutacyjna.
6.Rekrutacja odbędzie się w oparciu o :
a)  ocenę  z  zachowania-  półroczną  lub  końcoworoczną  w  zależności  od 
terminu rekrutacji: ocena wzorowa-  6 punktów, bardzo dobra- 5 punktów, 
ocena  dobra-  4  punkty,  poprawna-  3  punkty,  ocena  nieodpowiednia  lub 
naganna- 0 punktów.
b) półroczną lub końcoworoczną- w zależności od terminu rekrutacji- ocenę 
z przedmiotu kierunkowego- zawodowego
c) ocenę z języka angielskiego przeliczona na punkty tak samo jak ocenę z 
przedmiotu kierunkowego
d) rozmowę z kandydatami w języku angielskim 11 punktów (motywacja- 3 
punkty, umiejetności językowe- 8 punktów)
e)  sytuację  rodzinną-  max  3  punkty-  rodziny  wielodzietne,  o  niskich 
dochodach, bez możliwości wyjazdu zagranicznego
f) opinię wychowawcy- max 3 punkty- zachowanie, stosunek do obowiązków 
szkolnych, kultura osobista
g)  uczeń  otrzyma  dodatkowe  5  punktów  za  dołączony  do  formularza 
zgłoszeniowego dokument Europass CV w języku angielskim
Maksymalna liczba punktów wynosi 40.
24  uczniów,  którzy  uzyskaja  najwyższą  liczbę  punktów  w  ramach 
poszczególnej grupy, wyjedzie na warsztaty.
8.  Nad  prawidłowym  procesem  rekrutacji  czuwać  będzie  komisja 
rekrutacyjna  (6  osób)  złożona z  koordynatora  projektu,  pani  pedagog,  2 
nauczycieli anglistów i 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych.
9. Komisja  rekrutacyjna  zatwierdzi  ostateczną  listę  uczestników stażu. 
Będą  to  uczniowie,  którzy  uzyskają  najwyższą  ilość  punktów.  Sporządzi 
również listę rezerwową według zdobytej liczby punktów.
10.  W  przypadku  rezygnacji  osoby  zakwalifikowanej  do  mobilności,  jej 
miejsce zajmie osoba z listy rezerwowej – wg zdobytej liczby punktów.
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11. Uczeń, który w terminie od rekrutacji  do wyjazdu złamie jakiekolwiek 
postanowienie regulaminu uczniowskiego, regulaminu wycieczek lub narazi 
na szwank dobre imię szkoły może zostać skreślony z listy uczestników, a 
na jego miejsce zostanie wpisany uczeń z listy rezerwowej.
12. Uczniowie biorący udział w rekrutacji będą mieli prawo do odwołania się 
od decyzji  komisji  w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Kwestie 
sporne rozstrzygnie dyrektor szkoły.
13.  Ostateczną  decyzję  o  liście  uczestników  stażu  podejmuje  dyrektor 
szkoły.  Decyzja  dyrektora  jest  ostateczna  i  nie  przysługuje  od  niej 
odwołanie.
14.  Wybrani  do  projektu  uczestnicy  muszą  odpowiadać  założeniom 
projektowym.
15.  Decydujące  o  naborze  będą  kompetencje  językowe,  zawodowe oraz 
motywacja i zachowanie ucznia a nie płeć, wiek, rasa, miejsce zamieszkania 
czy pochodzenie.
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