REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

„Europejska kuchnia na wyciągnięcie ręki - zagraniczne staże technika żywienia
i usług gastronomicznych”
Kształcenie i szkolenie zawodowe / Akcja 1 Mobilność uczniów
realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia
zawodowego” na zasadach Erasmus + (PO WER)
nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025059
Beneficjent projektu: Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ z Bilczy/k. Kielc
Dofinansowanie projektu z UE: 140.328,00 EUR
dotyczy uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie
oraz uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.E.N w Sandomierzu
§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Europejska kuchnia na
wyciągnięcie ręki - zagraniczne staże technika żywienia i usług gastronomicznych”
realizowanego w oparciu o umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Erasmus
+ - PO WER przez Lidera projektu - Fundację Możesz Więcej.
§ 2.
Informacje o projekcie:
1.Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Zespole Szkół Gastronomicznych i
Hotelarskich im. K.E.N w Sandomierzu w okresie od listopada 2016 do czerwca 2018 roku.
2.Główne cele projektu:
-Nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy.
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-Wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym (angielskim), szczególnie
branżowym.
-Poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej uzyskanej w szkole.
-Uzyskanie walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas stażu poprzez dokument Europass
Mobilność
3. Program skierowany jest do:
 uczniów klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z ZSG i H w Sandomierzu
 uczniów klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z ZS nr 1 w Opatowie
4. W ramach projektu zrekrutowani uczniowie wezmą udział w:
a) Przygotowaniu pedagogiczno – kulturowo – językowym;
b) 3 – tygodniowych stażach zawodowych zorganizowanych w Hiszpani/Portugalii.
5. Planowane terminy wyjazdów:
Grupa I: 05.V – 27.V.2017 r. uczniowie ZSGiH Sandomierz -staż w Portugalii;
Grupa II: 05.V – 27.V.2017 r. uczniowie ZS nr 1 Opatów -staż w Portugalii;
Grupa III: 03.III – 24.III.2018 r. uczniowie ZSGiH Sandomierz -staż w Hiszpanii;
Grupa IV: 03.III – 24.III.2018 r. uczniowie ZS nr 1 Opatów -staż w Hiszpanii;
6. W działaniach opisanych w pkt 4a) wezmą udział wszyscy zrekrutowani, tj. 71 uczestników, w
działaniu opisanym w pkt 4b) weźmie udział 64 uczniów.
§ 3.
Zasady rekrutacji uczestników projektu:
1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Zespół Rekrutacyjny w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie oraz w
Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu i zakończy się 30 stycznia 2017r.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 Jan Duda: w imieniu Koordynatora Konsorcjum, przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej,
 Agata Łuczak: członek Rady Konsorcjum z ZSGiH z Sandomierza,
 Agnieszka Kortyka – Zwolska: członek Rady Konsorcjum z ZS Nr 1 z Opatowa,
 Magdalena Jakubowska : nauczyciel języka angielskiego,
 Marzena Miękina: nauczyciel języka angielskiego.
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3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicy informacyjnej projektu oraz stronie
internetowej szkoły.
4. Do udziału w projekcie może zgłosić się osoba, która jest uczniem klas wymienionych
w § 2. pkt. 3.
5. Przewiduje się zrekrutowanie następującej liczby uczniów do udziału w projekcie:
 I grupa: 16 uczniów i 2 osoby na liście rezerwowej w zawodzie Technik żywienia i usług
Gastronomicznych z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.E.N w Sandomierz;
 II grupa: 16 uczniów i 2 osoby na liście rezerwowej w zawodzie Technik żywienia i usług
Gastronomicznych z Zespołu Szkół Nr 1 z Opatowa;
 III grupa: 16 uczniów i 2 osoby na liście rezerwowej w zawodzie Technik żywienia i usług
Gastronomicznych z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.E.N w Sandomierzu;
 IV grupa: 16 uczniów i 2 osoby na liście rezerwowej w zawodzie Technik żywienia i usług
Gastronomicznych z Zespołu Szkół Nr 1 z Opatowa;
6. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie PO WER w terminie do 20 stycznia 2017r. . powinien
złożyć w biurze projektu (w swojej macierzystej szkole) formularz zgłoszeniowy:
 Do Pani Agaty Łuczak (uczniowie ZSGiH z Sandomierza)
 Do Pani Agnieszki Kortyki – Zwolskiej (uczniowie ZS nr 1 z Opatowa)
7. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
8. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną listy głównej i
rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w szkołach biorących udział w projekcie
oraz na stronie Fundacji.
Wyniki rekrutacji zostaną przedstawione na szkolnej tablicy ogłoszeń dnia 30 stycznia 2017r. oraz na
stronach internetowych szkół biorących udział projekcie.
9.

W
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w dowolnym momencie trwania projektu.
10. Wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku, gdy uczeń
zrezygnuje z przyczyn losowych z udziału w projekcie lub zostanie skreślony z listy uczestników.
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Kryteria rekrutacji uczestników projektu
1. Kandydat na Uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania formalne:
a) byd uczniem:

 I grupa – Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z Zespołu Szkół Gastronomicznych i
Hotelarskich z Sandomierza;
 II grupa- Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z Zespołu Szkół Nr 1 z Opatowa;
 III grupa – Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z Zespołu Szkół Gastronomicznych i
Hotelarskich z Sandomierza;
 IV grupa – Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z Zespołu Szkół Nr 1 z Opatowa;
b) posiadać dowód osobisty lub ważny paszport co najmniej na kolejny rok kalendarzowy (w przypadku
zakwalifikowania do wyjazdu), w przypadku braku wyżej wymienionych dokumentów tożsamości
zadeklarować wyrobienie dokumentu do miesiąca od czasu zakwalifikowania się do projektu ;
c) złożyć komplet dokumentów zgodny z regulaminem rekrutacji.

2.Kryteria uwzględnione przy rekrutacji:
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zaawansowanym niższym, sprawdzona w pisemnym teście kwalifikacyjnym dla każdej z grup. Za
test kandydat będzie mógł uzyskać 30 punktów, które zostaną przeliczone w skali od 0 - 5. Test
zostanie przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli języka angielskiego.
 rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w języku angielskim, z której kandydat będzie mógł
uzyskać 5 punktów. Rozmowa przeprowadzona zostanie pod kątem znajomości języka
angielskiego zawodowego przez nauczycieli anglistów.
 Ocena praktyki zawodowej zostanie przeliczona na punkty według następującej skali:
-ocena 6.0 : + 5 punkty
-ocena 5.0 : + 4 punkty
-ocena 4.0 : + 3 punkty
-ocena 3.0 : + 2 punkt
-ocena 2.0 : + 1 punkty
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 Średnia ocen. Ocena zostanie przeliczona na punkty według następującej skali:
-średnia powyżej 4.0 : + 4 punkty
-średnia 3.5 - 4.0 : + 3 punkty
-średnia 3.0 - 3.5 : + 2 punkty
-średnia poniżej 3.0 : +1 punkt
 Ocena z zachowania:
-zachowanie wzorowe : + 3 punkty
-zachowanie bardzo dobre : + 2 punkty
-zachowanie dobre : + 1 punkt
Po zsumowaniu wszystkich punktów powstanie lista uczniów, na podstawie której Komisja
Rekrutacyjna wyłoni grupę 64 osób oraz grupę rezerwową 8 osób.
 I grupa: 16 uczniów i 2 osoby na liście rezerwowej w zawodzie Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.E.N w Sandomierz
 II grupa: 16 uczniów i 2 osoby na liście rezerwowej w zawodzie Technik żywienia i usług
Gastronomicznych z Zespołu Szkół Nr 1 z Opatowa;
 III grupa: 16 uczniów i 2 osoby na liście rezerwowej w zawodzie Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.E.N w Sandomierzu;
 IV grupa: 16 uczniów i 2 osoby na liście rezerwowej w zawodzie Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych z Zespołu Szkół Nr 1 z Opatowa;

3. Kandydatowi będzie przysługiwało odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od
ogłoszenia listy osób. Zostanie utworzona Komisja Odwoławcza, w skład której wejdą Dyrektor Szkoły
oraz nauczyciel języka angielskiego.

§ 4.
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu:
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
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 nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
 otrzymania materiałów promocyjnych.
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
 przestrzegania zapisów „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”,
 zawarcia umowy o Staż zgodnie z założeniami Programu PO WER
 uczestnictwa w zajęciach i działaniach zaplanowanych w ramach realizacji projektu (podpisy na
listach obecności),
 wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych,
 współpracy z opiekunami i nauczycielami zaangażowanymi przy realizacji projektu,
 przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa szczególnie podczas podróży
oraz w trakcie pobytu na terenie Portugalii i Hiszpanii.
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i zażywania środków odurzających,
 nie oddalania się samodzielnego od grupy podczas wycieczek i wyjazdów.
§ 5.

Rezygnacja Uczestnika z udziału w projekcie:
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w
przypadku gdy:
 Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do viceprezesa Fundacji Możesz Więcej w terminie do 7
dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób
niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub
zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji.
Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji
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(np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana
przez rodzica/opiekuna prawnego.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub wykluczenia
z udziału w projekcie, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i
szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji lub wykluczenia.
§6.
Wykluczenie uczestnika z udziału w projekcie:
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w przypadku:
 nieobecności na zajęciach organizowanych w ramach realizacji projektu w ilości przekraczającej
20% ogólnej liczby zajęć;
 drastycznego naruszenia zapisów regulaminu uczestnictwa w projekcie.
§7.
Postanowienia końcowe:
Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Viceprezesa Fundacji Możesz
Więcej oraz Koordynatora Projektu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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