Regulamin rekrutacji w ramach projektu „Przez praktykę do kwalifikacji zawodowych.”
Realizowanego w ramach programu ERASMUS +
§1
Definicje
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o
1. „biurze rekrutacji” – należy przez to rozumieć siedzibę Zespół Szkół Elektrycznych i
Ogólnokształcących Nr 5 w Krośnie, ul. Rzeszowska 10 sala nr 31 (bud. „B” II piętro).
2. „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja
uczestników/uczestniczek do wszystkich grup wsparcia, w skład którego wejdą koordynator
szkolny projektu (przewodniczący / przewodnicząca komisji), dyrektor szkoły, członek
komisji;
3. okresie realizacji projektu – od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2022 r.;
4. „Projekcie” oznacza to Projekt pt. „Przez praktykę do kwalifikacji zawodowych.”
5. „realizatorze” - należy przez to rozumieć Gminę Krosno i Zespole Szkół Elektrycznych
i Ogólnokształcących Nr 5 w Krośnie
§2
Zakres wsparcia
1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadań
realizowanych przez Gminę Krosno i Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących Nr
5 w Krośnie.
2. Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów Zespół Szkół Elektrycznych
i Ogólnokształcących Nr 5 w Krośnie.
3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia,
współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej, dopuszcza się pobranie kaucji od
uczestników projektu w wysokości do ok 20% wartości przejazdu na poczet zabezpieczenia
poniesionych kosztów związanych z podróżą.
4. W ramach projektu realizowane będą następujące formy aktywności: Mobilność osób uczących
się i kadry w ramach kształcenia zawodowego(Miesięczna praktyka zawodowa w Irlandii)
5. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie szczegółowego
harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
6. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego
harmonogramu.
§3
Uczestniczki i uczestnicy projektu
1. W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych
i Ogólnokształcących Nr 5 w Krośnie – Technikum nr 5 w Krośnie prowadzonej przez
Gminę Krosno, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami
i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrani na podstawie złożonych formularzy
zgłoszeniowych.
3. Liczba osób zakwalifikowanych: 20 osób w roku 2022, od 17 stycznia do 11 lutego 2022 roku.
Liczba zakwalifikowanych reprezentantów poszczególnych zawodów będzie proporcjonalna
do ich liczebności w danym zawodzie. Dla każdej grupy co najmniej

3 miesiące przed wyjazdem zostanie opracowana lista uczestników (20 uczennic/uczniów) oraz
lista rezerwowych (6 uczennic/uczniów)
1. Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się,
oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi preferencjami:
1) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego lub za pierwszy semestr
(zależnie od terminu rekrutacji):
6,0 - 5,1 - 25 pkt
5,0 - 4,5 - 20 pkt
4,4 - 4,0 - 15 pkt
3,9 - 3,5 - 10 pkt
2) Średnia ocena z języka angielskiego oraz języka angielskiego zawodowego ( jeśli dotyczy)
na koniec roku szkolnego lub za pierwszy semestr (zależnie od terminu rekrutacji):
6,0 - 5,1 - 25 pkt
5,0 - 4,5 - 20 pkt
4,4 - 4,0 - 15 pkt
3,9 - 3,5 - 10 pkt
3) Ocena z zachowania - końcoworoczna lub semestralna (zależnie od terminu rekrutacji):
wzorowe - 20 pkt bardzo dobre - 10 pkt dobre - 5 pkt
O udział w praktykach nie mogą ubiegać się uczniowie naganną oceną z zachowania.
4) Laureaci i uczestnicy konkursów przedmiotowych:
a) uczestnicy i laureaci na szczeblu ogólnopolskim - 20 pkt
b) laureaci na szczeblu regionalnym (wojewódzkim, międzywojewódzkim) - 15 pkt
a) laureaci na szczeblu powiatowym - 10 pkt
5) Kryterium dochodu na osobę w rodzinie a) do 1000 zł/osobę miesięcznie - 10 pkt
b) od 1001 do 2000 zł/osobę - 5 pkt
6) Młodzież z terenów wiejskich - 5pkt
2. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności
na liście rankingowej rozstrzyga termin złożenia formularza zgłoszeniowego
3. Uczennice i uczniowie zakwalifikowani biorą udział w zajęciach przygotowujących języka
angielskiego zawodowego wraz z elementami wiedzy o kulturze i realiach Irlandii oraz z
przygotowaniem psychologicznym w wymiarze min 30h wymiarze.
4. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie,
zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika / uczestniczki z listy,
na jego miejsce zostaje zakwalifikowany/-na kolejny/-na w rankingu uczeń/ uczennica z listy
rezerwowej.
5. W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników zostanie przeprowadzona rekrutacja
dodatkowa na podstawie złożonych zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

§4
Proces rekrutacji
1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie na miesiąc przed planowanym działaniem o
którym mowa w §2p.4. Jeśli do planowanego działania niezbędna będzie rezerwacja i zakup
imiennych biletów rekrutacja może rozpocząć się we wcześniejszym terminie.
3. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, na
stronie internetowej szkoły.
4. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa
w formularzu, do koordynatora szkolnego (w biurze rekrutacji) w czasie tygodnia od
ogłoszenia rekrutacji.
5. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat / kandydatka może zostać
poproszony bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków
w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
6. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały
uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane.
7. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za
rekrutację.
8. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy wsparcia decyduje Komisja
Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu.
9. Komisja w czasie 2 dni ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób
rezerwowych. Następnie Komisja, za pośrednictwem koordynatora szkolnego powiadamia
uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie.
10. Uczeń / uczennica zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy
uczestników w przypadku:
- na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia lub wniosek koordynatora
uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach szkolnych,
- w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć przygotowawczych,
- samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki,
11. Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustać również w przypadku:
- skreślenia z listy uczniów danej szkoły,
- przyczyn losowych (np. długotrwała choroba), oraz przyczyn uniemożliwiających realizację
praktyk zagranicznych przez ucznia/uczennicę w zaplanowanym terminie (dokładny termin
realizacji praktyk podany będzie do końca lutego 2022).
12. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w
ust. 10 i 11 dokonuje koordynator szkolny wpisując równocześnie na listę uczestniczek i
uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji zajęć
/ kursu) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.
13. Realizator zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Uczestnika/Uczestniczki kosztów (np.
zakupu biletów lotniczych) poniesionych jego/jej uczestnictwa w Projekcie jeśli uczestnik
zostanie skreślony z listy z powodów jak w ust. 10.
14. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczniów/uczennic podpisuje
deklarację uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 2;
15. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do regulaminu
rekrutacji dostępne są w biurze projektu / sekretariacie szkoły/szkolnej stronie internetowej.
16. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w biurze rekrutacji.

17. Po pozytywnym ukończeniu formy wsparcia (§2p.4) uczestnicy otrzymają zaświadczenie
Europass.
§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2022 r.
2. Uczestniczka / uczestnik projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa
w zajęciach przygotowawczych w wyznaczonych terminach.
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora /
koordynatorkę projektu.
Załączniki:
1.
Wzór formularza zgłoszeniowego;
2.
Wzór oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych;
3.
Wzór deklaracji udziału w projekcie;
Zatwierdził:
…………………………….

