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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów 

Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w projekcie 

„Doskonalenie zawodowe – praktyki dla uczniów z Płocka w Grecji” 

w ramach programu Erasmus+ 

Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego 

 

§ 1 

 

Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu „Doskonalenie zawodowe             

– praktyki dla uczniów z Płocka w Grecji” z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku,  

który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+  

- Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. 

 

§ 2 

Informacje o projekcie 

 

1. Projekt skierowany jest do uczniów klas technikum, uczących się w zawodach technik 

architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik rolnik, technik informatyk oraz technik 

żywienia i usług gastronomicznych. 

 

2. Beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku;  

ul. Kutnowska30, 09-402 Płock zwany dalej Organizacją wysyłającą. 

 

3. Partnerem zagranicznym w projekcie jest Karatzios – Ferfelis Antonios – Karatziou – 

Ferfeli Kyriki O. E Center For Vocational Training z siedzibą 

w Larisie 63, 412 21 Larisa, Grecja, zwana dalej Organizacją przyjmującą. 

 

4. Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku; 

ul. Kutnowska 30, 09-402 Płock 

 

5. Projekt realizowany będzie w okresie 01. 10. 2020 r. do 30. 09. 2021 r., a mobilność 



 

 

Projekt „Doskonalenie zawodowe – praktyki dla uczniów z Płocka w Grecji” o numerze POWERVET-2020-1-PL01-

KA102-081211 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

edukacyjna – praktyki zawodowe odbędą się w terminie: 18.04.2021 r. – 01.05.2021 r. 

(łącznie z podróżą). 

 

6. Grupą docelową projektu jest 60 uczniów kształcących się w zawodach: technik 

architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik rolnik, technik informatyk oraz technik 

żywienia i usług gastronomicznych. 

 

7. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganiem spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

należy do kompetencji Dyrektora Szkoły, który ponosi odpowiedzialność za właściwą 

realizację Projektu. 

 

§ 3 

Uczestnictwo w projekcie 

 

1. Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej 

w Płocku uczący się w szkole w roku szkolnym 2020/2021 w klasach II i III w niżej 

wymienionych zawodach. Projekt adresowany jest do 60 uczniów kształcących  

się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, technik rolnik, technik 

informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. 

2. Proces rekrutacyjny do projektu, obejmujący dwutygodniowe zagraniczne praktyki 

zawodowe oraz elementy przygotowania i działania następcze, wyłoni 

60 uczniów kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, 

technik rolnik, technik informatyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, 

z klas II i III, którzy realizować będą praktyki zawodowe  w kwietniu 2021 r. 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest na zasadach programu 

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

 

4. Szczegółowe zasady odbywania stażu zostaną zawarte w umowie pomiędzy 

Uczestnikiem stażu, a Organizacją Wysyłającą - Szkołą oraz załącznikach wiążących 

wszystkie strony projektu. 
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§ 4 

Zasady rekrutacji uczestników projektu 

 

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

- Dyrektor Szkoły - Jacek Kłosiński 

- Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego – Ireneusz Tawczyński 

- Nauczyciel j. angielskiego – Monika Orzechowska 

- Pedagog szkolny - Wioletta Róg 

 

Komisja Rekrutacyjna działać będzie na podstawie Zarządzenia powołującego Komisję         

w w/w składzie. 

2. Proces rekrutacji poprzedzony będzie stosowną informacją na tablicach ogłoszeń  

oraz stronie internetowej szkoły, a także przez wychowawców klas. 

3.Rekrutacja do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans kobiet  

i mężczyzn (rekrutacja niedyskryminująca uczestników ze względu na płeć, wiek, 

niepełnosprawność, wyznanie religijne czy status społeczny). 

4. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć 

uczestnictwa w projekcie i jest uczniem technikum w zawodzie: technik architektury 

krajobrazu, technik weterynarii, technik rolnik, technik informatyk oraz technik żywienia           

i usług gastronomicznych w klasach II i III. 

5. Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdego z w/w kierunków. 

6. Proces rekrutacji obejmuje: 

złożenie formularza zgłoszeniowego u koordynatora projektu, zgodnego ze wzorem 

dostępnym na stronie internetowej, 

akceptację poprawności wniosku przez Komisję Rekrutacyjną, 

ułożenie przez Komisję Rekrutacyjną listy rankingowej oraz listy rezerwowej osób 

zakwalifikowanych (łączna suma punktów według wszystkich kryteriów): 

średnia ocen za ostatni zakończony semestr; 

ocena z zachowania; 

ocena za ostatni semestr z języka angielskiego; 
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udział ucznia w życiu szkoły; 

opinia wychowawcy klasy z uwzględnieniem kar statutowych nałożonych nauczania 

 i frekwencji; 

wynik testu motywacyjnego. 

7. Zasady przeliczania kryteriów rekrutacyjnych na punkty: 

średnia ocen za ostatni zakończony semestr: 

6,0 – 5 pkt., 5,9 – 4,9 pkt., 5,8 – 4,8pkt., 5,7 – 4,7pkt., 5,6 – 4,6pkt., 5,5 – 4,5pkt. , 5,4 – 

4,4pkt., 5,3 – 4,3pkt., 5,2 – 4,2pkt., 5,1 – 4,1pkt. 

5 – 4 pkt., 4,9 – 3,9pkt., 4,8 – 3,8pkt., 4,7 – 3,7 pkt., 4,6 – 3,6 pkt., 4,5 – 3,5pkt., 4,4 – 

3,4 pkt., 4,3 – 3,3 pkt., 4,2 – 3,2 pkt., 4,1 – 3,1 pkt. 

4 – 3 pkt., 3,9 – 2,9 pkt., 3,8 – 2,8 pkt., 3,7 – 2,7 pkt., 3,6 – 2,6 pkt., 3,5 – 2,5 pkt., 3,4 – 

2, 4 pkt., 3,3 – 2,3 pkt., 3,2 – 2,2 pkt., 3,1 – 2,1 pkt. 

3 – 2 pkt., 2,9 – 1,9 pkt., 2,8 – 1,8 pkt., 2,7 – 1,7 pkt., 2,6 – 1,6 pkt., 2,5 – 1,5 pkt., 2,4 – 

1,4 pkt., 2,3 – 1,3 pkt., 2,2 – 1,2 pkt., 2,1 – 1,1 pkt., 

2 – 1 pkt 

1 – 0 pkt 

ocena z zachowania: 

wzorowa – 5 pkt. 

bardzo dobra – 4 pkt. 

dobra – 3 pkt. 

poprawna – 2 pkt. 

nieodpowiednia – 1 pkt 

naganna – wyklucza z udziału w projekcie 

ocena za ostatni semestr z języka angielskiego 

 celująca – 5 pkt 

 bardzo dobra– 4 pkt 

 dobra – 3 pkt 

 dostateczna – 2 pkt 

 dopuszczająca –  1 pkt 

 niedostateczna – 0 pkt 

udział ucznia w życiu Szkoły – 0 – 5 pkt. 

opinia wychowawcy klasy z uwzględnieniem kar statutowych nałożonych na ucznia 

i frekwencji – 0 – 5 pkt.
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wynik testu motywacyjnego – 0 – 5  pkt.

8.Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach rekrutacji do projektu wynosi  

30 punktów. 

9. Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję Rekrutacyjną  

na podstawie weryfikacji dokumentacji, w tym formularzy rekrutacyjnych. 

10. Proces rekrutacji zostaje zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną listy 

rankingowej (głównej) i rezerwowej (po 5 uczniów z każdego kierunku) oraz protokołu            

z postępowania rekrutacyjnego. Listy rankingowe i rezerwowe zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej szkoły. 

11. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy głównej na jego miejsce wpisana zostanie 

osoba z listy rezerwowej. 

12. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów do udziału w projekcie zakwalifikuje  

się uczeń, który uzyska większą ilość punktów z poszczególnych kryteriów branych  

pod uwagę w trakcie rekrutacji wg. wskazanej w regulaminie kolejności (§4 pkt. 7). 

13. W przypadku niepowodzenia rekrutacji i braku wymaganej liczby osób w danym 

zawodzie dopuszcza się rozszerzenie liczby uczestników o uczniów z innych zawodów. 

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

są zobowiązani do udziału w spotkaniu informacyjnym z przedstawicielami organizacji 

wysyłającej. 

 

§ 5 

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował, 

zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 

otrzymania materiałów promocyjnych. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do: 

uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności), 

wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet 

poziomu zadowolenia, 
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do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 

osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich  

ich przedstawiciele ustawowi), 

nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie. 

 

§6 

Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 

 

1. Uczestnik będzie miał prawo do rezygnacji z uczestniczenia w projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy rezygnacja została zgłoszona  

do Dyrektora Szkoły na piśmie w terminie do 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacji. 

 

§7 

Odwołania 

 

1. Uczestnik ma prawo wniesienia odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, na piśmie  

do Dyrektora Szkoły w ciągu siedmiu dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 

2. Dyrektor podejmuje decyzję o podtrzymaniu lub zmianie decyzji Komisji Rekrutacyjnej  

po zapoznaniu się z wynikami i przebiegiem rekrutacji. 

 

§8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów realizacji mobilności, regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w każdym czasie. 

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga poinformowania społeczności szkolnej 

w formie pisemnej. 


