
 

 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół 
zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” 

 

REGULAMIN REKRUTACJI 
(osób uczących się) 

 

do projektu „Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych uczniów i kadry ”        

o numerze 2016-1-PL01-KA102-025558  w ramach projektu „Staże zagraniczne dla 

uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” 

realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+   

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej WABAR w ZSP Nr 1 w Barlinku 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa szczegółowe warunki udziału, podstawowe kryteria rekrutacji 

Uczestników Projektu „Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych 

uczniów i kadry” a także formy wsparcia przewidziane w ramach Projektu. 

2. Biuro projektu znajduje się w Pomieszczeniu Stowarzyszenia Wspierania Edukacji 

Zawodowej "Wabar" w ZSP Nr 1 w Barlinku, ul. Szosowa 2. 

3. Projekt pod nazwą „Wzrost mobilności - rozwój umiejętności zawodowych uczniów  

i kadry ” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże 

zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 

kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Stowarzyszenie Wspierania 

Edukacji Zawodowej WABAR w ZSP Nr 1 w Barlinku. 

4. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. 

5. Czas trwania projektu: 22 miesiące od 01.06.2016 r. do 30.06.2018 r. 

6. Całkowity budżet projektu: 716 731,29 PLN  

7. Partnerami projektu są: 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego 

„Morro” w Barlinku, ul. Szosowa 2 

 Pension Imbachhorn ESKO Kotowski KG, Zeller Fusch 79 

A-5672 Fusch a.d. Großglocknerstraße, 

 Vitalis GmbH Gut Wehlitz, 04435 Schkeuditz 

8. Liczba uczestników 112 (64 uczniów + 48 kadra), liczba osób towarzyszących 6. 

9. Beneficjent na etapie rekrutacji jest zobowiązany do weryfikacji, czy udział 

uczestników jest zgodny z zasadami i wytycznymi projektu PO WER „Staże 

zagraniczne dla uczniów   i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 

kształcenia zawodowego” realizowanego przez FRSE. 
 

§ 2 

Definicje 

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:   

1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Wzrost mobilności - rozwój umiejętności 

zawodowych uczniów i kadry” realizowany jest w ramach Programu "ERASMUS+  - 

Mobilność edukacyjna; Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia 

zawodowego  
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2. Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Wspierania Edukacji 

Zawodowej "Wabar" w ZSP Nr 1 w Barlinku, ul. Szosowa 2  

3. Uczestniku Projektu (UP) – należy przez to rozumieć ucznia, który został 

zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zawarł umowę uczestnictwa. 

4. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół osób powołanych przez 

Stowarzyszenie, weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników 

Projektu. 

§ 3 

Warunki udziału w projekcie 

 

1. O uczestnictwo w Projekcie może ubiegać się osoba , która bez względu na płeć i wiek, z 

własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i spełnia następujące kryteria: 

a) jest uczniem/absolwentem ZSP nr1 im. kpt.hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w 

Barlinku, 

b) uczy się w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, 

technik informatyk, technik mechanik-monter maszyn i urządzeń lub mechanik pojazdów 

samochodowych 

c) uzyskał przynajmniej przeciętną średnią ocen w ubiegłym roku szkolnym, wymagana 

ocena z zachowania - co najmniej dobra, 

d) wykazuje zainteresowanie zawodem, w którym się kształci, 

e) posiada znajomość j. obcego w stopniu komunikatywnym,  

f) czynnie uczestniczy w życiu szkoły oraz aktywne kreuje pozytywny wizerunek szkoły w 

środowisku lokalnym (opinia wychowawcy, pedagoga szkolnego) 

g) zadeklaruje gotowość do udziału w całym projekcie obejmującym również etap 

przygotowawczy (zajęcia pedagogiczno–kulturowo–językowe) poprzedzający wyjazd 

oraz ewaluację po powrocie ze stażu. 

2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata 

następujących dokumentów:  

a) Formularz Rekrutacyjny do Projektu; 

b) Oświadczenie Uczestnika Projektu i Opiekuna Prawnego; 

c) Oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

d) Wyrażenie zgody opiekunów w wypadku uczniów niepełnoletnich 

e) Dokumenty, o których mowa w ust. 3 muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata. 

Ponadto w przypadku Kandydata niepełnoletniego, dokumenty o których mowa w ust. 3 

muszą zostać podpisane przez rodzica Kandydata lub jego opiekuna prawnego.  

 

 

§ 4 

Rekrutacja 

 

1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Zawodowej 

"Wabar" w ZSP Nr 1 w Barlinku,  

2. Rekrutacja poprzedzona zostanie kampanią informacyjną m.in. poprzez rozmowy z 

wychowawcami, uczniami i rodzicami, informacją na stronie internetowej Szkoły. 

3. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych będzie dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną, 

powołaną przez Zarząd Stowarzyszenia. O składzie osobowym oraz liczbie członków 

Komisji Rekrutacyjnej decyduje Zarząd, z zastrzeżeniem, że Komisja liczy co najmniej 3 
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członków, w tym Koordynator i min. jeden Członek Zarządu.   

4. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie z poszanowaniem zasady równości szans, w 

tym przeciwdziałania dyskryminacji. 

5. Rekrutacja Uczestników Projektu będzie przebiegać w dwóch etapach i oddzielnie do 

poszczególnych lat realizacji projektu. Pierwszy etap rozpocznie się w 2016 r., a drugi w 

2017 r. 

6. Do udziału w projekcie nie mogą przystąpić osoby, które wyjechały na staż/szkolenie 

zagraniczne w ramach projektów mobilności z listy rezerwowej programu Erasmus+ 

sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” - 

konkurs 2015 dofinansowanych w ramach PO WER. 
7. Proces rekrutacji będzie obejmował: 

 złożenie formularza rekrutacyjnego/zgłoszeniowego, 

 ewentualną rozmowę z kandydatem, 

 akceptację wniosku przez Komisję Rekrutacyjną. 

8. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie powinien złożyć 

formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony Stowarzyszenia) do koordynatora projektu. 

9. Komisja powołana przez Stowarzyszenie weryfikuje dokumenty, w ramach potrzeb 

rozmawia z kandydatami.  

10. Do projektu zakwalifikują się Uczniowie z największą liczbą punktów. Komisja 

rekrutacyjna uwzględni również status rodzinny (sytuację materialną) kandydatów 

szczególnie z rodzin dotkniętych bezrobociem i zamieszkujących na wsi. Na podstawie 

sumy uzyskanych punktów Komisja sporządzi Listę uczestników projektu  

i listę rezerwową). W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego 

zachowania się przed wyjazdem Uczestnika (nieobecności na zajęciach, spotkaniach 

informacyjnych) zostanie on wykluczony z wyjazdu na zagraniczny staż, a prawo do tego 

wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.   

11. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach 

decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych. 

12. Rekrutacja uczestników prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria: 

a) wyniki w nauce – max. 10 pkt.; 

 za średnią ocen powyżej 5 - 10 pkt. 

 za średnią  5 – 4,01  - 8 pkt. 

 za średnią   4 – 3,01  - 6 pkt.  

 za średnią  3 – 2,01   - 4 pkt.  

 za średnią   2 – 1,01   - 2 pkt.  

 za średnią 1 - 0   - 0 pkt. 

b) ocena z języka obcego (j. niemiecki lub angielski) – max. 10 pkt.; 

 celująca    - 10 pkt. 

 bardzo dobra   - 8 pkt. 

 dobra   - 6 pkt.  

 dostateczna  - 4 pkt.  

 dopuszczająca  - 2 pkt.  

 niedostateczna  - 0 pkt. 

c) ocenę z zachowania – max. 10 pkt.:  

 wzorowa    - 10 pkt.  

 bardzo dobra   - 8 pkt.  

 dobra    - 5 pkt.  
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 poprawna    - 2 pkt. 

 nieodpowiednia - 0 pkt. 

d) frekwencję na zajęciach – max. 10 pkt.:  

 95 % - 100 %   - 10 pkt. (za 100 % dodatkowo 5 pkt.) 

 90% - 94,99 %  - 8 pkt.  

 85 % - 89,99 %  - 5 pkt.  

 80 % - 84,99 %  - 2 pkt. 

 do 79,99 %   - 0 pkt. 

e) opinię doradcy zawodowego lub pedagoga szkolnego z rekomendacją do udziału 

w formie wsparcia – ocena w skali od 0 do 5 pkt.:  

f) opinię wychowawcy z rekomendacją do udziału w formie wsparcia – ocena  

w skali od 0 do 5 pkt. z uwzględnieniem: 

g) inne z odpowiednią rekomendacją do udziału w formie wsparcia (zdany egzamin 

zawodowy, udział w konkursach zawodoznawczych, potwierdzone 

zainteresowania zawodem, ewentualna rozmowa kwalifikacyjna) – ocena w skali 

od 0 do 5 pkt.:  

13. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie mają uczniowie / uczennice z największą 

sumą punktów. Liczba miejsc jest ograniczona. 

14. W przypadku uzyskania przez uczniów/ uczennice w procesie rekrutacji takiej samej ilości 

punktów projektowych, w pierwszej kolejności, dostęp do uczestnictwa w projekcie będą 

mieli uczniowie/ uczennice z opinią lub orzeczeniem Poradni PP lub Szkolnego Zespołu 

.ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.   

15. Wzory formularzy i oświadczeń oraz lista niezbędnych dokumentów poświadczających 

możliwość ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie będą dostępne w Biurze Projektu oraz 

na str. internetowych Stowarzyszenia "Wabar" i ZSP Nr 1 w Barlinku 

16. Osoby, które złożą komplet dokumentów, a które nie zostaną zakwalifikowane do udziału 

w Projekcie z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej.  

17. W przypadku małej liczby kandydatów lub spełniających kryteria zostanie 

przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca wśród absolwentów ZSP Nr 1. 

18. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

19. Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o udział w Projekcie przysługuje prawo do 

odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej, w terminie 7 dni od 

dnia sporządzenia ogłoszenia listy Uczestników zakwalifikowanych na staż. Uczniowie 

składają odwołania do Prezesa Stowarzyszenia. 

20. Komisja Odwoławcza (cały Zarząd Stowarzyszenia) dokonuje analizy złożonego przez 

kandydata wniosku i ogłasza ostateczną listę uczestników projektu oraz listę rezerwową. 

21. Decyzje podjęte przez Komisję Odwoławczą są ostateczne. 

22. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z rodzicami/opiekunami 

prawnymi są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z Koordynatorem 

projektu. 

 

§ 5 

Obowiązki Uczestnika 

 

1. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania Umowy, Porozumienia  

o programie zajęć, Zobowiązania do zapewnienia jakości mobilności ECVET oraz 

oświadczenia Uczestnika Projektu. Uczestnik akceptuje warunki dofinansowania lub 
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innego rodzaju wsparcia określone w Umowie i zobowiązuje się zrealizować uzgodniony 

program mobilności w celu zrealizowania stażu. 

2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do 

 aktywnego uczestniczenia we wszystkich działaniach w trakcie trwania projektu, 

 udziału w procesie ewaluacyjnym, m.in. wypełniania ankiet ewaluacyjnych i raportu, 

 zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, 

 podpisania całej dokumentacji projektowej, 

 informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach i nieprawidłowościach 

mogących wpłynąć na jakość realizowanego projektu. 

3. W trakcie stażu Uczestnik zobligowany jest do: 

 przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń opiekunów i osób 

nadzorujących praktyki, 

 przestrzegania prawa i prawidłowego zachowania podczas odbywania praktyk, a także w 

trakcie pozostałych działań projektowych, 

 dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu stażu,  

 ściśle przestrzegać regulaminu projektu i pracy pod rygorem wykluczenia  

z uczestnictwa w projekcie,  

 codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania stażu,  

 wykonywania powierzonych zadania z najwyższą starannością i sztuką zawodową, 

 uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu, 

 na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich 

nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu i stopień satysfakcji uczestnika, 

 sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu stażu w celu przedstawienia jej  

w szkole po powrocie,  

4. Za ewentualne szkody, zniszczenie mienia należącego do osób trzecich odpowiedzialność 

materialną ponoszą uczestnicy, a w przypadku uczestników niepełnoletnich 

rodzice/opiekunowie prawni uczestnika. 

5. W przypadku podjęcia próby stosowania środków odurzających (alkoholu, narkotyków, 

dopalaczy) przez uczestnika, opiekun wzywa odpowiednie służby, praktyka zostaje 

przerwana a uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z jej organizacją określone w 

Umowie. Wobec takiego uczestnika zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje. 

6. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia aktualnych numerów 

telefonów, które będą aktywne w trakcie trwania projektu. 

7. Po odbyciu stażu każdy z uczestników zobowiązany jest do: 

 wypełnienia ankiet jakościowych dotyczących satysfakcji z uczestnictwa w projekcie,  

 przybycia na wyznaczone przez koordynatora projektu spotkanie w celu przygotowania i 

wysłania raportu końcowego uczestnika,  

 wypełnić indywidualny raport on-line EU survey najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania do jego złożenia;  

Uczestnik, który nie złoży raportu może zostać wezwany przez organizację wysyłającą do 

częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE. 

Uczestnik może również zostać wezwany do złożenia uzupełniającego raportu-ankiety on-line 

odnoszącego się do kwestii uznawalności.   

 uczestniczenia w działaniach promujących program/projekt.  
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§ 6 

Skreślenie z listy uczestników i rezygnacja z udziału 

 

1. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach: 

 naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu, 

 rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas projektu 

 nieuprawnionej nieobecności podczas praktyk i zajęć. 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania 

informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób 

wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 

3. Uczestnik który rozpocznie udział w Projekcie, może zrezygnować tylko w wyniku 

ważnych zdarzeń losowych. 

4. W przypadku rezygnacji Uczestnika bez uzasadnienia lub skreślenia z listy 

zobowiązany jest on pokryć wszystkie koszty powstałe w związku z jego 

uczestnictwem do czasu rezygnacji, lub skreślenia z listy, tj. koszty procesu 

rekrutacyjnego, koszty szkoleń, transportu, czy organizacji praktyk.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. 

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia 

WABAR. 

 

 

Załącznik 

- Formularz zgłoszeniowy 

 

 

Barlinek, 01.09.2016  ………………………… …………………………… 

     
(Koordynator projektu)  (Prezes Stowarzyszenia WABAR) 


