REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Staż zagraniczny – przygotowanie nie tylko do pracy. Kontynuacja.”
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: "Staż
zagraniczny – przygotowanie nie tylko do pracy. Kontynuacja " o numerze 2017-1-PL01KA102-036015 w ramach programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
Informacje o Projekcie
§1
1. Projekt "Staż zagraniczny – przygotowanie nie tylko do pracy. Kontynuacja " o numerze
2017-1-PL01-KA102-036015 realizowany jest ze środków Programu Erasmus+ sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe , Akcja 1 Mobilność edukacyjna.
2. Projekt "Staż zagraniczny – przygotowanie nie tylko do pracy " o numerze 2017-1-PL01KA102-036015 realizowany jest w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach w okresie 2017-09-01
do 2019-06-30.
3. Partnerem projektu jest – ENSO Group, 13 College View, PL34 JB, Plymouth, United
Kingdom
4.Celem projektu jest:
- ułatwienie młodym ludziom wejście na rynek pracy i zwiększenie ich szans na
zatrudnienie (pozyskanie dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje)
- podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, w szczególności w
zakresie ich przydatności dla rynku pracy i ich wkładu w spójność społeczeństwa
5. Projekt skierowany jest do uczniów klas w zawodach: technik hotelarstwa, technik
żywienia i usług gastronomicznych i absolwentów w zawodach technik hotelarstwa i
żywienia i usług gastronomicznych.
6. W projekcie może wziąć udział grupa maksymalnie 20 uczniów/absolwentów.
7. Projekt przewiduje wyjazd 20 uczniów wraz z opiekunem na staże zawodowe do Malagi w
Hiszpani (kwiecień 2018) oraz Bristolu w Zjednoczonym Królestwie (kwiecień 2019).
Uczniowie odbędą staże zawodowe hotelach, pensjonatach i restauracjach, firmach
kateringowych.
8. Uczniowie i opiekun mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie oraz opiekę
przedstawicieli firmy partnerskiej ENSO Group. Organizatorzy opłacają ubezpieczenie,
przejazd i zapewniają przygotowanie kulturowo - językowe przed wyjazdem.
9. Niniejszy Regulamin oraz informacje o projekcie będą dostępne na stronie www.
zs4.suwalki.pl w zakładce Projekty unijne, oraz u koordynatora projektu.

Projekt „Staż zagraniczny – przygotowanie nie tylko do pracy. Kontynuacja” realizowany w ramach Programu Erasmus +

Zasady rekrutacji uczestników projektu
§2
1.Rekrutacja prowadzona będzie w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości
szans, aby uczniowie/uczennice mieli równe szanse przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na
wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itd.
2.W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
- dyrektor szkoły – p. Beata Muszyńska
- koordynator projektu, nauczyciel j.angielskiego, przedmiotów zawodowych,– p.
Agnieszka Katarzyna Kot,
- nauczyciele przedmiotów zawodowych – p. Katarzyna Gref i Joanna Szczęsnowicz
- kierownik szkolenia praktycznego – p. Mriola Wojewnik-Sielawa
- pedagog szkolny – p. Beata Kotarska
3.Praca Komisji Rekrutacyjnej wymaga uczestnictwa minimum 3 osób.

4. Zadania Komisji Rekrutacyjnej
- Przygotowanie ogłoszenia o terminie rekrutacji i niniejszego Regulaminu.
- Wybór uczestników/uczestniczek, którzy wezmą udział w Projekcie.
- Zatwierdzenie listy uczestników/uczestniczek , którzy wezmą udział w Projekcie
- Zatwierdzenie listy rezerwowej.
- Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej oraz przeprowadzenie rozmów
kwalifikacyjnych (jeśli zaistnieje) (– załącznik nr 4)
- Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.( załącznik nr 5)
5.Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń oraz stronie
internetowej szkoły.
6.Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć
uczestnictwa w projekcie, jest uczniem / absolwentem szkoły w zawodzie: technik
hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych
7.Proces rekrutacji obejmuje:
- złożenie formularza zgłoszeniowego o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie,
- złożenie dodatkowych dokumentów,
- zaakceptowanie wniosku przez Zespół Rekrutacyjny
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8.Uczeń/absolwent ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien
złożyć do koordynatora projektu następujące dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)
- deklaracja uczestnika (załącznik nr 2)
- opinia wychowawcy (załącznik 2a)
- kserokopia świadectwa szkolnego z poprzedniego roku, zdobytych certyfikatów
- oświadczenie rodziców (załącznik nr 3)
9.Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy
głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZSnr4 oraz na
stronie internetowej szkoły.
10.Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy
uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na
przetwarzanie danych osobowych z listy Uczestników.
11.Kandydat na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:
- jest uczniem/absolwentem klasy o specjalności technik hotelarstwa, technik żywienia
i usług gastronomicznych
- posiada pozytywną opinię wychowawcy z uwzględnieniem informacji n/t
zachowania i zaangażowania w życie szkoły;
- posiada ważny paszport co najmniej na kolejny rok kalendarzowy lub dowód
osobisty
12.Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych i pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału w
projekcie.
12.1 Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być
uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
13.Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
14.W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w
dowolnym momencie trwania projektu.
15.W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach
decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych.
16. W przypadkach spornych Uczniowie, którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie
zakwalifikowali się do projektu mogą wnieść odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej z
odpowiednim uzasadnieniem w ciągu dwóch dni od daty przeprowadzenia rekrutacji i
ogłoszenia listy rekrutacyjnej. (według: Procedura odwoławcza – załącznik nr 4)
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17.Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z opiekunami/rodzicami są
zobowiązani do udziału w spotkaniach informacyjnych z Zespołem Projektowym.
18.Kryteria rekrutacji:
- średnia ocen koniec roku szkolnego 2016/2017
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych dla danego kierunku kształcenia z semestru
2016/2017
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych dla danego kierunku kształcenia z klasy
poprzedniej
- ocena z j.angielskiego na koniec poprzedniej klasy
- ocena śródroczna/roczna z zachowania
18.1 Zakwalifikowanie ucznia do udziału w Projekcie będzie zależało od ogólnej oceny.
Maksymalna ocena to celujący (6). Aby wziąć udział w projekcie uczeń powinien osiągnąć
minimum ocenę dobry (4). W przypadku kiedy niemożliwym będzie stworzenie grupy
według podanych kryteriów komisja projektowa może obniżyć kryteria. Jeżeli kilkoro
uczniów otrzyma taką samą ocenę o przystąpieniu do projektu zadecyduje jego miejsce
zamieszkania (uprzywilejowani będą uczniowie, którzy mają utrudniony dostęp do usług
edukacyjnych ze względów środowiskowych i ekonomicznych).
Zajęcia przygotowawcze
§3
1. Zajęcia dla uczniów w ramach przygotowania językowo–kulturowo–pedagogicznego
zorganizowane będą w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach.
2. Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni
wolne od zajęć dydaktycznych i będą składały się z:
- zajęć z zakresu wzmacniania kompetencji interpersonalnych i interkulturowych – po 5
godzin
- zajęć z zakresu doradztwa zawodowego – po 5 godzin
- zajęć podnoszących sprawność języka hiszpańskiego podejmujących tematykę kultury i
obyczajowości niemieckiej, różnic kulturowych i warunków życia w Hiszpanii– w wymiarze
30 godz. (grupa wyjeżdzająca na staż do Hiszpanii)
- zajęć podnoszących sprawność języka angielskiego zawodowego – w wymiarze 20 godz.
(II grupy)
3. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
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4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie
uczestniczyć w organizowanych zajęciach. Każdą nieobecność na zajęciach należy
usprawiedliwić u prowadzących zajęcia
5. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin.
W przypadku opuszczenia więcej niż 20 % godzin przewidzianych na dane zajęcia uczeń
zostaje skreślony z listy uczestników w projekcie.
6. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić
we własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym
kurs.
7. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie osoba z listy
rezerwowej. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych
materiałów.

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
§4
1.Każdy Uczestnik ma prawo do:
- bezpłatnego udziału w Projekcie poprzez wzięcie udziału w zajęciach, na które się
zakwalifikował, bez kosztowym wyjeździe do Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa na staż
zgodnie z zapisami określonymi w tym regulaminie
- zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
- otrzymania materiałów promocyjnych,
- otrzymania pakietu dla ucznia (teczka, zeszyt, długopis, pendrive – za potwierdzeniem
odbioru)
- otrzymania ubrania roboczego ( za potwierdzeniem odbioru)
- otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami Projektu
2.Uczestnik zobowiązuje się do:
- uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności)
- pisemnego usprawiedliwienia nieobecności u nauczyciela prowadzącego zajęcia w terminie
7 dni od daty zaistnienia zdarzenia,
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- wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet poziomu
zadowolenia
- 100% obecności na stażu zawodowym (dotyczy: punktualności w miejscu odbywania stażu,
realizowania zadań powierzonych na stażu oraz przez opiekuna stażu, informowania
Koordynatora Projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu
i stopień satysfakcji uczestnika),
- udzielania odpowiedzi instytucjom/osobom do tego uprawnionym w zakresie udziału w
projekcie (również po zakończeniu udziału w projekcie)
- uczestnictwa w spotkaniach z opiekunem oraz zdawania relacji z przebiegu stażu
- uczestnictwa w zajęciach kulturowych: wycieczkach i wyjściach do muzeów,
- do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na
potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi)
- przekazania do realizatora projektu kserokopii zdobytych certyfikatów/zaświadczeń
- nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie
- stworzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej efekty uczestnictwa w projekcie
- sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez kierownika projektu,
- aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
§5

1.Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej w przypadku gdy:
- Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu 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
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zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób
niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
2.W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia z
listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i
szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

Postanowienia końcowe
§6

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2.Koordynatorr zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie w każdym czasie.
3.Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej

Załączniki:
Zał nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Zał nr 2 – Deklaracja uczestnika
Zał nr 2a – Opinia wychowawcy
Zał nr 3 – Oświadczenie rodziców
Zał nr 4 – Procedura Odwoławcza
Zał nr 5 – Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
Zał nr 5a – Lista Uczestników
Zał nr 5b – Lista rezerwowa uczestników
Zał nr 6 – Harmonogram działań w Projekcie
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