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Projekt „MOBILNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWOJ ZAWODOWY”, 

realizowany jest przy wsparciu  Unii Europejskiej Erasmus+ 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU 

 „MOBILNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY” 

 REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ W CZAPLINKU 

 

§ 1. 

Przepisy ogólne  

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie  

pt. „Mobilność szansą na rozwój zawodowy”,  który jest  realizowany  przez  Zespół Szkół 

w Czaplinku, zwany dalej organizacją wysyłającą, działając w partnerstwie z: EUROMIND 

PROJECTS SL,  zwany dalej organizacją wspierającą. 

2. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ 

Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osoób uczących się i kadry w sektorze kształcenia 

i szkolenia zawodowego na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078991 

zawartej pomiędzy Agencją Narodową a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową 

Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Śolidarności z siedzibą w Warszawie, pod 

adresem Al. Jerozolimskie 142 A, kod pocztowy 02-305, Warszawa, wpisaną do rejestru 

stowarzyszen2, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRŚ 0000024777, kto2rej nadano NIP: 526-10-00-645 oraz REGON: 

010393032 a „beneficjentem": Powiatem Drawskim;  Plac Elizy Orzeszkowej 3 ; 78-500 Drawsko 

Pom., Polska. 

3. Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r. 

4. Głównym celem projektu jest  podniesienie kompetencji zawodowej dla 18 uczniów Technikum 

w Czaplinku. 

5. Na cel główny projektu składają się : 

a) zapewnienie wysokich (merytorycznych i organizacyjnych warunków nabywania 

kompetencji zawodowych uczniów w warunkach rynku pracy oraz z uwzględnieniem 

poszukiwanych specjalizacji zawodowych,  

b) podniesienie posiadanych i nabycie nowych kompetencji komunikacyjnych związanych 

z wykonywaniem zadań zawodowych w warunkach rynkowych zbieżnych z kierunkiem 

kształcenia uczestników, 

c) kształtowanie rozwoju zbioru kompetencji interdyscyplinarnych, społecznych i cyfrowych 

receptą na kwalifikacje i merytoryczny profil absolwenta Zespołu Szkół w Czaplinku,  



d) poszerzenie wzorców kulturowo – poznawczych poprzez wdrożenie programu integracyjno-

kulturowego – jako wartość dodana projektu mobilności zawodowej,  

e) zbudowanie „europejskiej marki” szkoły poprzez efektywną współpracę ponadnarodową, 

realizacja działań projektowych i systemowe ukierunkowanie zarządzania szkołą na 

europejski rozwój zawodowy. 

6. W zakresie instytucjonalnym realizacja projektu przyczyni się do wypracowania modelu 

podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych uczniów z wykorzystaniem mobilności 

zagranicznych, podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie zarządzania projektem, 

organizowania zagranicznych mobilności oraz umiejętności współpracy międzynarodowej.  

7. Cele będą realizowane poprzez organizację praktyk zawodowych dla 18 uczniów Technikum 

w hiszpańskich przedsiębiorstwach (Malaga) o profilach działalności zgodnych z kierunkami 

kształcenia uczestników/uczestniczek.  

8. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności : 

a) kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji, 

b) grupy docelowe 

c) wymagane dokumenty, 

d) prawa i obowiązki uczestników, 

e) zasady rezygnacji z projektu/skreślenia z listy uczestników. 

9. Ogólny nadzór nad realizacją projektu będzie prowadzony przez koordynatora projektu. 
Przeprowadzenie rekrutacji należy do kompetencji organizacji wysyłającej i będzie 
prowadzone przez komisję rekrutacyjną w składzie: dyrektor szkoły, 2 nauczycieli 
kształcenia zawodowego, pedagog szkolny, nauczyciel j. angielskiego. 

10. Biuro projektu mieści się w budynku szkoły, tj. sala nr.10; ul. Grunwaldzka 1; 78-550 Czaplinek. 

11. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej www.zsczaplinek.edu.pl 

 

§ 2.   

Grupa docelowa 

1. Grupą docelową jest 18 uczniów /uczennic Zespołu Śzko2ł w Czaplinku uczęszczających do kl. I, 

II, III, IV Technikum  w wieku od 16 do 20 lat w tym : 

- 4 uczniów zawodu  technik technologii drewna, 

- 4 uczniów zawodu  technik żywienia i usług gastronomicznych,  

- 4 uczniów zawodu technik mechatronik, 

- 6 uczniów zawodu technik organizacji turystyki  

  

§ 3.  

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji  

1. Warunki ogólne:  

a) rekrutacja trwa od 01.09.2022 r. do 01.12.2022 r. .  Po zakończeniu rekrutacji wyniki  zostaną 

przedstawione  do wiadomości publicznej na stronie szkoły, do wychowawców,  

b) sposób wyboru uczestników będzie: jednoetapowy, uczciwy, przejrzysty, spójny 
i udokumentowany,  

c) rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna w  składzie:  

dyrektor szkoły - Małgorzata Głodek 

http://www.zsczaplinek.edu.pl/


2 nauczycieli kształcenia zawodowego  - Marta Gańska, Mirosław Staniszewski 

pedagog szkolny  - Agnieszka Wiśniewska  

nauczyciel j. angielskiego - Weronika Pietkiewicz 

d) uczeń dokonuje zgłoszenia do projektu na podstawie formularza zgłoszeniowego 

stanowiącego  załącznik nr 1, do niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy uczeń jest osobą 

niepełnoletnią, wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego na formularzu 

zgłoszeniowym,  

e) punkty uzyskane w procesie rekrutacji zostaną dodane do siebie. Suma będzie stanowiła 

wynik kandydata. Uczniowie, którzy uzyskają najwięcej punktów z poszczególnych 

kierunków zostaną zakwalifikowani do projektu, 

f) w wyniku rekrutacji powstanie lista osób zakwalifikowanych oraz lista osób rezerwowych 

z uwzględnieniem podziału na kierunki kształcenia. W ramach prac komisji będzie 

przygotowany protokół rekrutacyjny, 

g) w przypadku uzyskania tej same ilości punktów przez kilku kandydatów, odbędzie się   

ponowna analiza wszystkich szczegółowych kryteriów a o zakwalifikowaniu się zdecyduje 

wyższa ilość punktów z oceny motywacji ucznia w języku obcym a w następnej kolejności 

wyższa ilość punktów za znajomość j. angielskiego. 

2. Kryterium rekrutacyjne podstawowe:  

a) posiadanie statusu ucznia klasy I, II, III,IV  Technikum Czaplinek ul Grunwaldzka 1; 78-550 

Czaplinek w zawodach  

- technik technologii drewna 

- technik żywienia i usług gastronomicznych  

- technik mechatronik 

- technik organizacji turystyki  

3. Kryteria rekrutacyjne szczegółowe:  

a) wyniki nauczania z przedmiotów zawodowych ( średnia ocen x 4) 

b) frekwencja 75%-80%- 4pkt; 81%-90% - 6pkt; 91%-100% - 10 pkt 

c) zachowanie co najmniej poprawne ( pkt zgodne ze skalą oceny) 

d) ocena z j. angielskiego ( ocena x3) 

e) udział w konkursach : +2 pkt 

f) udział w olimpiadach : +4pkt 

g) wolontariat: +3pkt 

h) uczeń z opinią z PPP: +4pkt 

i) uczeń z orzeczeniem w stopniu lekkim: +6pkt 

j) pochodzenie rodziny o niskim statusie materialnym ( potwierdzenie z MOPS) : +8pkt 

k) motywacja ucznia zostanie oceniona na podstawie wypełnionego załącznika nr 2; skala oceny 

od 0-5 pkt. 

4. Nabór dodatkowy: 

a) w przypadku niepowodzenia rekrutacji z powodów: małej ilości zgłoszeń w danym zawodzie, 

wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności (notoryczne opuszczanie zajęć 

przygotowawczych, niewłaściwe zachowanie, naruszenie statutu szkoły, regulaminów), 

organizacja wysyłająca ma prawo do ogłoszenia naboru dodatkowego,  

b) w przypadku naboru dodatkowego pierwszeństwo mają kandydaci zakwalifikowani 

w pierwszym naborze, 



c) organizacja wysyłająca dopuszcza możliwość zmiany ilości osób w poszczególnych grupach, 

jeśli podczas naboru nie zgłosi się odpowiednia ilość osób z danego kierunku. Wówczas po 

wyrażeniu zgody przez organizację przyjmującą do projektu zostaną zakwalifikowani 

uczniowie z największą ilością punktów znajdujących się na liście rezerwowej innego 

kierunku. 

5. Procedura odwoławcza 

a) Każdemu kandydatowi ubiegającemu się o udział w projekcie, przysługuje prawo odwołania 

się do decyzji Komisji Rekrutacyjnej w formie pisemnej ,w terminie 3 dni od dnia 

sporządzenia listy zakwalifikowanych uczniów na wyjazd. Odwołanie należy złożyć w formie 

pisemnej z uzasadnieniem. 

b) Na rozpatrzenie odwołania Komisja Rekrutacyjna ma obowiązek odpowiedzieć w formie 

pisemnej do 7 dni od dnia otrzymania pisma odwoławczego. W przypadku decyzji 

pozytywnej, Komisja ma obowiązek zmienić i upublicznić listę kandydatów oraz 

zaktualizować listę uczniów rezerwowych. 

c) Decyzje podjęte przez Komisję Rekrutacyjną są ostateczne. 

 

 § 4.  

Wymagane dokumenty  

1. Na etapie rekrutacji: 

a) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 i nr 2), 

b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie i zapoznania się z regulaminem projektu,  

c) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu, 

d) Zgoda na przetwarzanie wizerunku uczestnika projektu. 

 

§ 5. 

Prawa i obowiązki uczestników projektu  

1. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:  

a) uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno 

przed wyjazdem, w czasie wyjazdu, jak i po powrocie, 

b) uczestnictwa w działaniach promujących program Erasmus + oraz jego rezultatów,  

c) gromadzenia podczas pobytu w krajach partnerskich materiałów do opracowania narzędzi 

promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestnictwa w zajęciach 

realizowanych w ramach projektu, 

d) współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz podczas 

pobytu w krajach partnerskich, przestrzegania poleceń opiekunów wyjeżdżających 

z uczestnikami, 

e) bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, 

udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas 

spędzania czasu wolnego,  

f) bezwzględnego przestrzegania zakazu spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych 

środków odurzających w czasie trwania mobilności. W przypadku stwierdzenia naruszenia 

przedmiotowych zakazów uczestnik zostanie bezwzględnie usunięty z udziału w projekcie 

i obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego wyjazdu.  



g) Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód 

osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki 

medycznej, tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

  

§ 6. 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie  

1. Szkoła zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu w przypadku naruszenia 

niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub zaprzestania nauki w szkole. 

2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej 

w przypadku gdy: rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatorów projektu w terminie 

do 5 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny lub rezygnacja nastąpiła 

z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej i organizacja wysyłająca 

została zawiadomiona w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczności 

rezygnacji. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez 

rodzica/opiekuna prawnego. 

3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik może 

zostać obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego udziału w projekcie. 

 

 § 7.  

Postanowienia końcowe  

1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 


