
 

Regulamin określający zasady naboru uczestników 

do Projektu „Europejskie staże bez granic” 
 

numer projektu: 2020-1-PL01-KA102-079406 

w ramach Programu Erasmus Plus, 

sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów na 3-tygodniowe praktyki zawodowe w 

instytucjach zagranicznych. 

2. Koordynatorem Konsorcjum jest instytucja wnioskująca- Fundacja „Możesz Więcej”. 

3. Praktyki odbędą się w terminach: 

a) Czerwiec 2021 dla uczniów z Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie: 

Technikum Mechatroniczne/ Informatyczne 

b) Czerwiec 2022 dla uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie: Technikum 

Mechanizacji Rolnictwa i Agrotechniki 

c) Sierpień 2022 dla uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie: Technikum Budowlane 

Planowane terminy mogą ulec zmianom w zależności od dostępnych połączeń lotniczych lub sytuacji 

epidemicznej. 

4. W Projekcie weźmie udział w sumie 60 uczniów oraz 6 opiekunów dorosłych – po 2 opiekunów 

na każdą z grup uczniów.  

 I grupa-20 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk/mechatronik 

Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

II grupa-20 uczniów kształcących się w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa i 

Agrotechniki z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie 

 III grupa-20 uczniów kształcących się w zawodzie Technik Budowlaniec z Zespołu 

Szkół Nr 1 w Opatowie. 

5. Rekrutacja uczestników przeprowadzana będzie w formie konkursu. 

6. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch turach:  

I tura -maj 2021 r.  

II tura -marzec 2022 r. 



  

7. Rekrutacja uczniów przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: 

 Koordynator Konsorcjum –przedstawiciel Fundacji „Możesz Więcej”- Przewodniczący Komisji 

Rekrutacyjnej. 

 Dyrektor danej szkoły/wicedyrektor-członek Rady Konsorcjum z ZS w Ożarowie. 

 Kierownik szkolenia praktycznego- członek Rady Konsorcjum z ZS w Ożarowie. 

 Szkolny koordynator projektu - członek Rady Konsorcjum z ZS w Ożarowie. 

 Dyrektor danej szkoły/wicedyrektor- członek Rady Konsorcjum z ZS Nr 1 z Opatowa. 

 Kierownik szkolenia praktycznego- członek Rady Konsorcjum z ZS Nr 1 z Opatowa. 

 Szkolny koordynator projektu - członek Rady Konsorcjum z ZS Nr 1 z Opatowa. 

8. W rekrutacji mogą wziąć udział chętne osoby z powyższych szkół, kształcący się w zawodach: 

technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz, technik informatyk,technik 

mechatronik klas II,III. W przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej ilości uczniów z klas 

II,III w rekrutacji będą mogły wziąć udział uczniowie klas I.  

9. Pierwszeństwo mają osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w dokształcaniu 

ponadnarodowym. A także migranci, osoby w trudnej sytuacji społecznej i finansowej, 

zagrożone wykluczeniem społecznym. Dodatkowo - brak przeciwwskazań zdrowotnych 

(praca+przelot) ucznia. 

10. Kryteria wyboru:  

Dla I tury to oceny śródroczne w roku szkolnym 2020/2021 

Dla II tury to oceny śródroczne w roku szkolnym 2021/2022 

 obcokrajowiec (+5pkt.); 

 niepełnosprawność uczestnika/orzeczenie o kształceniu specjalnym (+5 pkt.); 

 test z j. ang. sprawdzający poziom wiedzy - nie niższy niż A2 - (max +30 pkt),  

 -ocena z praktyki zawodowej -przeliczona na punkty: ocena 6.0 (+ 5pkt), ocena 5.0 (+ 4pkt), 

ocena 4.0 (+ 3pkt),ocena 3.0 (+ 2pkt), ocena 2.0 (+ 1pkt) 

 średnia ocen - przeliczona na punkty: średnia powyżej 4.0 (+ 4pkt), średnia 3.5 - 4.0 (+ 3pkt), 

średnia 3.0 - 3.5 (+2pkt), średnia poniżej 3.0 (+1pkt) 

 ocena z zachowania: wzorowe (+ 3pkt), bardzo dobre (+ 2pkt), dobre (+ 1pkt). W przypadku 

zdobycia przez kandydatów takiej samej ilości punktów, dodatkowo uczniowie ci wezmą udział 

w rozmowie przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, podczas której zostanie 

zweryfikowany stopień motywacji do odbycia dokształcenia zawodowego poza granicami kraju-

w skali 0-10 pkt. 

11. W ramach Konkursu kandydaci będą zobligowani do wykonania następujących zadań: 

 Złożenie Formularza Zgłoszeniowego (wraz z wymaganymi załącznikami) do dnia: 

-28.05.2021-I tura u szkolnego koordynatora projektu 



            -21.03.2022-II tura u szkolnego koordynatora projektu 

 Przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim w określonym przez 

Komisję Rekrutacyjną terminie. 

12. Zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy spełnią kryteria i uzyskają największą liczbę 

punktów. 

13. Komisja Rekrutacyjna sporządzi LISTĘ ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW : 

 I Tura (31.05.2021r.) 

-20 uczniów i 4 osoby na liście rezerwowej kształcących się zawodzie technik 

informatyk/mechatronik Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

 

 II Tura (21.03.2022 r.) 

-20 uczniów i 4 osoby na liście rezerwowej kształcących się w zawodzie technik 

mechanizacji rolnictwa z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. 

-20 uczniów i 4 osoby na liście rezerwowej kształcących się w zawodzie technik 

budowlaniec z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie. 

  Na listę rezerwową dostaną się uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do programu ze względu 

na niższą liczbę punktów. 

14. W przypadku rezygnacji (ważne zdarzenia losowe czy zdrowotne) lub usunięcia kandydata z 

udziału w projekcie, zostanie wybrana osoba z listy rezerwowej, która uzyskała najwyższą liczbę 

punktów. 

15. W przypadku niewystarczającego naboru w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostanie 

przeprowadzona dodatkowa rekrutacja uzupełniająca na zasadach określonych w odrębnym 

regulaminie. 

16. Formularz Zgłoszeniowy będzie  umieszczony na stronie szkoły w miejscu informującym o 

projekcie. 

17. Procedura odwoławcza: 

 Każdemu uczniowi, który złożył Formularz Zgłoszeniowy i wszystkie wymagane załączniki i 

nie zakwalifikował się do udziału w projekcie, przysługuje prawo jednokrotnego odwołania się 

od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 1 tygodnia od ogłoszenia wyników 

 W takim przypadku Koordynator Konsorcjum powoła Komisję Odwoławczą.  

 Uczeń składa wówczas do Sekretariatu szkoły pisemny wniosek odwoławczy, który musi 

zawierać: datę, dane ucznia, dane szkoły, powód zakwestionowania decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej i/ lub wskazanie konkretnych zarzutów o charakterze proceduralnym, jeżeli 

zdaniem ucznia naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, podpis ucznia. 

 Komisja odpowie na wniosek do 5 dni roboczych od złożenia odwołania. 



18.  Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w 

przypadku gdy:  

 Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Koordynatora Konsorcjum 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 na miesiąc przed wyjazdem 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 (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób 

niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.  

19. 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. 

20. Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw 

nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji wiceprezesa Fundacji 

„Możesz Więcej” oraz Koordynatora Projektu. 

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 


