
 
„Europejski start zawodowców” 

– staże zagraniczne dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach w ramach programu Erasmus+ - akcja KA102 

- Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 

 

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym w ZSOiT W Wojkowicach 

 § 1. Informacje o projekcie: 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów Technikum Architektury 

Krajobrazu w Wojkowicach w projekcie pt.: „Europejski start zawodowców”. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”, Akcja 

KA102 Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia 

zawodowego. 

3. Główne cele projektu: 

- zwiększenie szans na zatrudnienie i konkurencyjność na rodzimym i europejskim rynku pracy, 

- podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów kształcących się na kierunkach: technik 

lotniskowych służb operacyjnych, technik architektury krajobrazu, technik geodeta, 

- nauczanie samodzielności i zwiększenie poczucia własnej wartości, pewności siebie, 

- podniesienie poziomu znajomości języków obcych, zwłaszcza języka branżowego, 

- zwiększenie świadomości międzykulturowej, budowanie postaw tolerancji i otwartości na inne 

kultury. 

 

4. Projekt realizowany jest w Technikum Architektury Krajobrazu w ZSOiT w Wojkowicach  w 

okresie 01.09.2019 – 31.08.2022. 

5. W ramach projektu wsparcie otrzyma 40 uczniów klas III, kształcących się w zawodach technik 

lotniskowych służb operacyjnych, technik architektury krajobrazu, technik geodeta. 

 

6. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne. 

 

§ 2.  Warunki uczestnictwa w projekcie 

 

1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie/uczennice Technikum Architektury Krajobrazu 

w ZSOiT w Wojkowicach,  kształcący się/kształcące się w zawodach wymienionych w § 1 

pkt.5.   

2. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie 

formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej do koordynatora projektu. 

3. Uczestnik projektu musi posiadać ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny 

rok kalendarzowy. 

4.  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie jest dostępny na stronie internetowej szkoły, 

na stronie FB projektu oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. 

 

§ 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu 

 

1. Rekrutacji uczniów dokonuje Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Szkoły. W 

skład Zespołu ds. rekrutacji wchodzą: 

-  dyrektor ZSOiT w Wojkowicach, 

-  kierownik projektu, 

-  nauczyciel przedmiotów zawodowych, 

-  wychowawca klas biorących udział w projekcie. 

 

2. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest w formie konkursu i odbywa się na terenie 



szkoły. 

 

3. Uczeń zgłaszający się do udziału w projekcie jest zobowiązany złożyć u koordynatora projektu  

prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy w terminie do 27.09.2021r- 

 Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest zamieszczony na stronie 

internetowej ZSOiT w Wojkowicach lub można go otrzymać od koordynatora projektu. 

 

 4.Na podstawie złożonych formularzy i w oparciu o kryteria określone w§ 4 zawarte w karcie 

uczestnictwa Zespół ds. rekrutacji tworzy listę główną uczestników projektu oraz listę rezerwową. 

 

5.Decyzja Zespołu ds. rekrutacji w sprawie naboru zostanie ogłoszona w terminie do 08.10.2021   

Każdy z uczestników rekrutacji zostanie poinformowany indywidualnie o wynikach rekrutacji 

(obecność na liście głównej lub rezerwowej). 

 

6.Uczniowie, którzy nie zostali z braku miejsc zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostają 

umieszczeni na liście rezerwowej. W razie skreślenia z listy głównej któregoś z uczestników, na jego 

miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej 

z uwzględnieniem ust. 8. 

 

7.Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową uczestniczą w zajęciach 

 z przygotowania kulturowo – językowego. 

 

8.Uczeń może odwołać się od decyzji Zespołu do Dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od ogłoszenia 

wyników rekrutacji. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie ucznia w ciągu 3 dni 

 i informuje zainteresowanego ucznia o swojej decyzji. 

 

 § 4.  Kryteria rekrutacji 

 

 1.Kryteria naboru są punktowane zgodnie z danymi w karcie uczestnictwa sporządzonej przez zespół 

rekrutacyjny. Karta uczestnictwa  stanowi załącznik do niniejszego regulaminu 

 i jest zamieszczona na stronie internetowej ZSOiT w Wojkowicach. Suma zdobytych punktów 

decyduje o miejscu kandydata na liście. Spośród wszystkich kandydatów Zespół ds. rekrutacji 

wybierze 40 uczniów z największą ilością punktów. 

 

 2.Na podstawie sumy uzyskanych punktów Zespół ds. rekrutacji sporządzi dwie listy uczniów 

(główną i rezerwową). W przypadku, kiedy uczeń znajdujący się na liście głównej, na skutek 

zdarzenia losowego lub nieodpowiedniego zachowania (np. nieobecności na zajęciach, spotkaniach 

informacyjnych, itp.) nie może uczestniczyć w projekcie bądź zostanie z niego wykluczony - do 

udziału w projekcie koordynator kwalifikuje osobę z listy rezerwowej 

z zachowaniem ustalonej na niej kolejności zgodnie z § 3 ust. 7. W przypadku uzyskania jednakowej 

liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje opinia wychowawcy w oparciu o 

konsultacje z gronem pedagogicznym. 

 

3.Podstawą kwalifikacji jest suma punktów (zawartych w karcie uczestnictwa) otrzymanych za: 

- zakres wiedzy z przedmiotów zawodowych kierunkowych sprawdzony w pisemnym teście 

kwalifikacyjnym dla każdego z kierunków. Przewiduje się następującą punktację za poszczególne 

wyniki testu: 

 

30% -40%–1 pkt 

41% -50%–2 pkt 

51% -75%–3 pkt 

76%-90%–4 pkt 



91%-100%–5 pkt 

-  znajomość języka angielskiego, sprawdzona w pisemnym teście kwalifikacyjnym. Przewiduje się 

następującą punktację za poszczególne wyniki wyżej wymienionych testów: 

30% -40%–1 pkt 

41% -50%–2 pkt 

51% -75%–3 pkt 

76%-90%–4 pkt 

91%-100%–5 pkt 

- średnią ocen z przedmiotów zawodowych (odpowiednich dla danego kierunku) - ostatnia ocena 

roczna z danego przedmiotu 

2-2,99–1 pkt 

3-3,49– 2 pkt 

3,5-3,99–3 pkt 

4-4,49– 4 pkt 

od 4,5 -5 pkt 

- ocenę z języka angielskiego z ostatniego roku szkolnego 

   

2-2,99–1 pkt 

3-3,49–2 pkt 

3,5-3,99–3 pkt 

4-4,49–4 pkt 

od 4,5 -5 pkt 

- ocenę  z zachowania: ostatnia ocena roczna 

db–1pkt 

bdb–2pkt 

wzorowe–3pkt 

- frekwencję: 

70%-80%–1pkt 

81%-90%–2pkt 

91%-100%–3pkt 

- sytuację materialną(konsultowane z wychowawcą i rodzicami) 

db-bdb  - 1pkt 

wystarczająca -  2pkt 

zła -  3pkt 

 § 5. Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu 

 

1.Uczestnik projektu zobowiązuje się: 

 

a) dołożyć wszelkich starań do realizacji całego programu praktyki, 

b) ściśle przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa 

 w projekcie, 

c)codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki, 

d) realizować zadania zlecone przez opiekuna praktyki, 

e) uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas praktyk, 

f) na bieżąco informować opiekuna praktyki o wszelkich nieprawidłowościach, mających wpływ na 

realizację praktyki, 

g) w trakcie realizacji praktyki codziennie sporządzać zapisy w dzienniczkach praktyk, które będą 

podstawą do wystawienia oceny zaliczającej, 

h) wyrazić zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych związanych z 

realizacją projektu, 

i) na bieżąco wypełniać ankiety ewaluacyjne dotyczące uczestnictwa w projekcie, 

j) przybyć na wyznaczone przez koordynatora projektu spotkanie w celu przygotowania   



i wypełnienia raportu on-line. Spotkanie odbędzie się w terminie do 14 dni po zakończeniu praktyki. 

Uczestnik, który nie złoży raportu może zostać zobowiązany przez organizację wysyłającą do 

częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE. Dodatkowo Uczestnik może 

zostać wezwany do złożenia uzupełniającego raportu-ankiety on-line odnoszącego się do kwestii 

uznawalności. 

 

2.Organizator zapewnia materiały dydaktyczne i odzież roboczą. Stają się one własnością uczestnika 

z chwilą pisemnego potwierdzenia odbioru. W przypadku rezygnacji z udziału 

w zajęciach lub skreślenia z listy uczestników jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanych 

materiałów. 

 

3.Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w 

przypadku: 

a) samodzielnej rezygnacji uczestnika, 

b) zdarzenia losowego, 

c) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub na wniosek koordynatora z powodu naruszenia 

zasad uczestnictwa w zajęciach, 

d) rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie, 

e) w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 21% zajęć z przygotowania 

kulturowo – językowego. 

 

4.Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu dokonuje koordynator projektu, wskazując 

równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby 

skreślonej z listy. 

 

 5.W razie niewyrażenia zgody na udział w projekcie przez osobę wskazaną z listy rezerwowej, 

proponuje się następną w kolejności, aż do skutku. 

 

 § 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie  w 

przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, 

a także w przypadku pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów 

uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu. 

 

2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji projektu. 

 


