Regulamin Rekrutacji do projektu
Uczniowie ZST w Leżajsku na europejskim rynku pracy

1. Postanowienia Ogólne:
•

Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji do projektu „Uczniowie ZST
w Leżajsku na europejskim rynku pracy”, w ramach którego zrealizowane zostaną
dwie zagraniczne mobilności zawodowe.

•

Projekt jest wdrażany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe

•

Głównym celem projektu jest wszechstronny rozwój osobisty i zawodowy 70
uczestników praktyk, wzrost przedsiębiorczości, kreatywności jak również rozwój
kompetencji zawodowych. Wyjazd na staż oprócz wartościowego i mierzalnego
rozwoju kompetencji o charakterze zawodowym daje możliwość poznania innego
kraju, jego kultury, historii, języka, uwarunkowań klimatyczno-przyrodniczych,
specyfiki, dostrzeżenia różnic i podobieństw pomiędzy poszczególnymi
państwami oraz rozszerzenia perspektywy postrzegania świata

•

Beneficjentem i koordynatorem projektu jest Zespół Szkół Technicznych im.
Tadeusza Kościuszki w Leżajsku, zwany dalej „ZST”.

•

Partnerem projektu jest grecka firma Georgikes Ekmetaleuseis & Training
Services, Konstantinou Karamanli 126, 60065 Platamonas, Pierias, Grecja, zwana
dalej „GETS”.

•

Biuro projektu znajduje się w sekretariacie szkoły – ul. Adama Mickiewicza 67, 37300 Leżajsk.

2. Uczestnictwo w projekcie:
•

Projekt jest kierowany do 70 uczniów kształcących się w Zespole Szkół
Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku w roku szkolnym 2020/2021
w II i III klasach, w jednym z niżej wymienionych zawodów:
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o Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, dalej "TŻiUG";
o Technik Pojazdów Samochodowych, dalej „TPS”;
o Technik Hotelarstwa, „dalej TPS”.
Zwanych dalej „Uczestnikami Projektu”.
•

W rekrutacji do projektu nie będą wzięte pod uwagę pochodzenie, wyznanie, płeć
czy poglądy polityczne. Cały proces odbędzie się z uwzględnieniem zasady
równych szans i niedyskryminacji, w tym zasady równości płci

•

W razie nagannego zachowania lub złamania przez ucznia szkolnego regulaminu,
Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku zachowuje prawo
do skreślenia takiej osoby z Listy Głównej lub Rezerwowej i wykluczenia z udziału
w projekcie.

•

Uczestnictwo w projekcie nie obarcza uczniów żadnymi kosztami.

•

W ramach projektu, uczestnicy wezmą udział w kompleksowym wsparciu,
obejmującym:
o Przygotowania w postaci wsparcia szkoleniowego, realizowanego przed
każdą z mobilności zawodowych, adresowanego do Uczestników projektu,
w tym:
§

Przygotowanie organizacyjne (5 godz. / grupę);

§

Przygotowanie zawodowe (5 godz. / grupę);

§

Przygotowanie kulturowe (10 godz. / grupę);

§

Przygotowanie językowe (j. angielski zawodowy 30 godz. / grupę oraz
j. grecki podstawowy 10 godz. / grupę);

§

Przygotowanie pedagogiczne (5 godz. / grupę).

o Udział w mobilności zawodowej, dedykowanej realizacji 2-tygodniowych
zagranicznych praktyk zawodowych w Grecji, w podziale na grupy:
§

30 osób (20 uczniów kształcących się w zawodzie TŻiUG, 10
kształcących się w zawodzie TPS) w listopadzie 2020;

§

40 osób (20 uczniów kształcących się w zawodzie TŻiUG, 10
kształcących się w zawodzie TPS oraz 10 kształcących się w zawodzie
TH) w listopadzie 2021.

3. Zasady rekrutacji:
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•

Uczeń, który chce zgłosić się do projektu jest zobowiązany do złożenia prawidłowo
wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz zgody rodziców na
udział w zagranicznej mobilności w przypadku osób niepełnoletnich.

•

Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w sekretariacie ZST oraz na stronie
internetowej projektu, jak i ZST.

•

Formularze uczniów, którzy nie należą do grupy docelowej określonej w art. 2.
projektu nie zostaną rozpatrzone.

•

Nad całym procesem rekrutacji sprawować będzie kontrole Komisja Rekrutacyjna
powołana na mocy Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im.
Tadeusza Kościuszki w Leżajsku. W jej skład wejdą:
o Koordynator Projektu,
o Kierownik Szkolenia Praktycznego,
o Nauczyciel języka angielskiego,
o Nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarsko-gastronomicznych,
o Nauczyciel przedmiotów zawodowych samochodowych.

•

W kwestiach spornych Komisja podejmuje decyzje większością bezwzględną (3/5).

•

Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy rozpatrzenie wszystkich formularzy
rekrutacyjnych, a także przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej, tj. ogłoszenia,
list rankingowych, protokołu z posiedzenia Komisji. W razie potrzeby również
przeprowadzenie Rekrutacji Uzupełniającej.

•

Harmonogram rekrutacji:
o Akcja informacyjna – dla I grupy: 22.02.2021-05.03.2021 / dla II grupy:
17.05.2021-28.05.2021.
o Składanie formularzy rekrutacyjnych – dla I grupy 05.03.2021-12.03.2021 /
dla II grupy 31.05.2021-10.06.2021.
o Ogłoszenie wyników rekrutacji – dla I grupy 15.03.2021 / dla II grupy
11.06.2021.
o Procedura odwoławcza – dla I grupy 15.03.2021-19.03.2021 / dla II grupy
11.06.2021-18.06.2021.
o Ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji – dla I grupy 19.03.2021 / dla II
grupy 18.06.2021.
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•

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które w ramach
poszczególnych zawodów otrzymają najwyższa liczbę punktów według poniższych
kryteriów:
o Ocena z zachowania („wzorowe” – 20 pkt, „bardzo dobre” – 15 pkt, „dobre”
– 10 pkt, „poprawne” – 5 pkt, „dopuszczające” – 0, „nieodpowiednie”
i „naganne” – Komisja ma prawo do odrzucenia zgłoszenia).
o Test z języka angielskiego (maksymalnie 30 pkt).
o Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za rok szkolny 2019/2020
pomnożona przez 10 (maksymalnie 60 punktów).
o Średnia ocen z przedmiotów ogólnych za rok poprzedni pomnożona przez 5
(maksymalnie 30 punktów).
o Ocena zaangażowania ucznia w życie szkoły (maksymalnie 30 punktów, po 5
za każdą zakwalifikowaną aktywność: reprezentowanie ZST w zawodach,
konkursach, olimpiadach, udział w zajęciach dodatkowych, organizacji
wydarzeń szkolnych itd.).
o Ocena mniejszych szans ucznia (maksymalnie 30 punktów) rozpatrywana na
podstawie sytuacji życiowej ucznia – pochodzenie z rodzin niepełnych,
biednych,

wielodzietnych,

zamieszkiwanie

na

terenach

wiejskich,

udokumentowane problemy edukacyjne.
•

Maksymalna ilość punktów do otrzymania to 200. Punkty za poszczególne
kategorie zostaną przyznane przez Komisję na podstawie weryfikacji formularzy
zgłoszeniowych z osiągniętymi wynikami w nauce.

•

Uczniowie,

którzy

zostaną

zakwalifikowani

do

udziału

w

projekcie

zostaną zakwalifikowani na Listę Główną, natomiast osoby z niewystarczającą
liczbą punktów, zajmujące kolejne miejsca zgodnie z kolejnością przyznanych
punktów, utworzą Listę Rezerwową. Listy zostaną podzielone na zawody, które
biorą udział w projekcie.
•

Kolejność oraz uzyskane w ramach poszczególnych kryteriów punkty będą także
miały znaczenie w przypadku osób, które uzyskają taki sam wynik, tj.
pierwszeństwo uzyska osoba z wyższą liczba punktów w kryteriach w kolejności:
ocena z zachowania, średnia ocen z przedmiotów zawodowych; średnia ocen
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z przedmiotów ogólnych, ocena zaangażowania; ocena mniejszych szans – analiza
sytuacji życiowej kandydata.
•

Wyniki zostaną opublikowane przez ZST przy wykorzystaniu kanałów tradycyjnych
i internetowych.

•

W razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, przewiduje się przeprowadzenie
rekrutacji uzupełniającej w trybie pilnym. Odbędzie się ona na tych samych
warunkach, co pierwszy etap rekrutacji.

•

Każdy uczeń, który nie znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych, ma
możliwość odwołania się od decyzji Komisji. Odpowiednie pismo należy złożyć w
ciągu 5 dni roboczych od momentu opublikowania wyników. Pismo złożone
Komisji musi zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja ma 3 dni robocze na
rozpatrzenie wniosku.

•

Każdy uczestnik, bez podania przyczyny, może zrezygnować z udziału w projekcie
w ciągu 7 dni od momentu opublikowania wyników, poprzez złożenie
odpowiedniego oświadczenia na ręce Komisji. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z datą ogłoszenia wyników rekrutacji.

•

W razie rezygnacji uczestnika z udziału w projekcie na jego miejsce wchodzi
kolejna osoba z listy rezerwowej dla danego zawodu.

4. Postanowienia Końcowe:
•

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące przeprowadzonych działań oraz opinie na temat
pracy Komisji Rekrutacyjnej, uczestnik ma prawo zgłaszać do Koordynatora
projektu.

•

Uczniowie zobowiązują się do podania prawdziwych danych w formularzach
zgłoszeniowych.

•

Uczestnik

projektu

ponosi

odpowiedzialność

za

składanie

oświadczeń

niezgodnych z prawdą.
•

W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzję podejmuje
Dyrektor ZST.

•

Niniejszy regulamin obowiązuję w całym okresie trwania projektu, tj. od 1 czerwca
2020 roku do 31 marca 2022 roku.
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