
   

  

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu  
pt. „Staże we Włoszech – teoria w praktyce” 

w ramach programu Erasmus+  
Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży    
 

§1 
INFORMACJE OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji i udziału uczniów Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w 
Chodzieży w projekcie pt. „Staże we Włoszech - teoria w praktyce” realizowanym w ramach programu Erasmus 
+, zwanym dalej Projektem.  

2. Beneficjentem projektu jest konsorcjum krajowe w składzie: Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, Zespół Szkół 
im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji  
i Terapii w Starej Łubiance oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego  
w Pile zwanymi dalej Realizatorem.  

3. Głównym celem projektu jest wspieranie młodzieży w rozwoju zawodowym i osobistym,  
w tym przygotowanie do wejścia w dorosłość i rynek pracy oraz podniesienie skuteczności kształcenia 
zawodowego poprzez ścisłą współpracę między szkołami, a przedsiębiorstwami działającymi na rynku lokalnym, 
regionalnym oraz zagranicznym. 

4. Projekt skierowany jest do uczniów z klas następujących profilach: technik ekonomista, technik żywienia i usług 
gastronomicznych i technik obsługi turystycznej.  

5. Wsparcie w projekcie obejmuje:   
a) przygotowanie językowo - kulturowe w ramach języka angielskiego i włoskiego, 
b) przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne z uwzględnieniem bezpieczeństwa i zapobieganiu ryzyka, 
c) 4 tygodniowe praktyki zagraniczne we Włoszech na Sycylii.  
6. Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest finansowany z Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus 

+.  
 

§2 
REKRUTACJA 

1. Rekrutacja uczniów do Projektu zostanie przeprowadzona w październiku i listopadzie 2019r.  
2. Rekrutacja będzie odbywać się zgodnie z polityką równości szans, niedyskryminacji i równości płci.  
3. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: 
a) Koordynator z ramienia szkoły/opiekun podczas wyjazdu  - Anna Nylec   
b) Opiekun podczas wyjazdu   
c) Szkolny pedagog/psycholog   
4. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć do dnia 15.11.2019r. do sekretariatu szkoły 

następujące dokumenty: 
a) poprawnie wypełniony Formularz Rekrutacyjny, 
b) pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd za granicę, 
c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lub zalecenia dla uczniów z problemami zdrowotnymi 

pozwalające na udział ucznia w praktykach za granicą. 
 Kandydaci będą zobligowani ponadto do: 
a) przystąpienia do testu z języka angielskiego w określonym terminie, 
b) napisania listu motywacyjnego w języku angielskim 80 – 120 słów, 
c) stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim w określonym przez Komisję Rekrutacyjną 

terminie. 
5. Podczas rekrutacji kandydaci będą oceniani przez Komisję Rekrutacyjną wg następujących kryteriów: 
a) test z języka angielskiego – 0 - 30 pkt. 
b) roczne oceny klasyfikacyjne (w roku szkolnym 2018/2019) z 3 wybranych przedmiotów zawodowych – 0 - 15 

pkt. (celujący – 15 pkt. , bardzo dobry – 10 pkt., dobry – 5 pkt., dostateczny – 2 pkt., dopuszczający – 0 pkt.) 
c) roczna ocena klasyfikacyjna (w roku szkolnym 2018/2019) z języka angielskiego – 0 - 15 pkt. (celujący – 15 pkt. , 

bardzo dobry – 10 pkt., dobry – 5 pkt., dostateczny – 2 pkt., dopuszczający – 0 pkt.) 
d)  roczna ocena z zachowania (w roku szkolnym 2018/2019) – 0 -15 pkt. (wzorowe – 15 pkt. , bardzo dobre – 10 

pkt., dobre – 5 pkt., poprawne – 1 pkt. nieodpowiednie/naganne – 0 pkt.) 
e)  list motywacyjny w języku angielskim – 0 - 10pkt. 
f) rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim – 0 -10 pkt. 



   

  
g) opinia wychowawcy (udział w konkursach, zaangażowanie społeczne) – 0 - 20 pkt. 
6. Uczeń może zdobyć maksymalnie 145 pkt. 
7. W wyniku rekrutacji do projektu zostanie zakwalifikowanych 17 uczniów z największą liczą punktów.  
8. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do projektu. 
9. W razie rezygnacji lub usunięcia kandydata z udziału w projekcie, zostanie wybrana osoba z listy rezerwowej, 

która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 
 

§3 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  

1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do: 
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w ramach przygotowania kulturowego, językowego i 

merytorycznego, podpisywania list obecności podczas zajęć, przystępowania do sprawdzenia umiejętności 
językowych; 

b) pełnego i aktywnego udziału w praktykach zawodowych;  
c) przestrzegania regulaminu miejsca odbywania stażu oraz miejsca zakwaterowania podczas pobytu we Włoszech;  
d) udziału w ewaluacji i upowszechnianiu wyników projektu; 
e) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić udział w projekcie oraz usprawiedliwienia 

ewentualnych nieobecności na zajęciach; 
f) zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania. 
2. Udzielenia wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku: 
a) zmiany miejsca przez uczestnika / uczestniczkę miejsca nauki, 
b) rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, 
c) niewypełniania przez uczestnika obowiązków określonych w niniejszym regulaminie. 

 
 

§4 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA  

Uczniowi, który nie został zakwalifikowany do udziału w projekcie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 7 
dni od dnia ogłoszenie listy uczestników. Wniesione w formie pisemnej odwołanie musi zawierać: 
a) datę 
b) dane ucznia 
c) dane szkoły 
d) informację czego dotyczy 
e) wskazanie wszystkich kryteriów wyboru uczestników, z których oceną uczeń się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem; 
f) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem ucznia naruszenie 
takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem; 
g) podpis ucznia 
 

§5 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.. 

 
 

§6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.09.2019r. i obowiązuje do czasu zakończenia realizacji Projektu.  
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu rekrutacji.  
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. Ostateczna decyzja o naborze uczniów należy do Komisji Rekrutacyjnej.  


