REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA
w projekcie
Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy
Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-036926

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji uczestników
projektu oraz zasady organizacji staży zagranicznych i przygotowania językowo-kulturowego.
2. Projekt "Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy" jest projektem partnerskim
realizowanym przez
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach
pełniącym rolę Partnera Wysyłającego (Beneficjenta)
oraz
Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la Mobilità w Bolonii we Włoszech
pełniącym rolę Partnera Przyjmującego.
3. Głównym celem projektu jest nabywanie nowych lub doskonalenie posiadanych umiejętności kompetencji ogólnych i zawodowych - przez uczniów Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Świętochłowicach poprzez:


promowanie mobilności przyszłych absolwentów na europejskim rynku pracy,



wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji
zawodowych,



wspieranie rozwiązań zwiększających
zawodowych w krajach europejskich,



promowanie innowacyjnego podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki
sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy,



wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i
pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz
doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów,



kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej,



zachęcenie do nauki języków obcych,



kształtowanie umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych
krajach europejskich,



rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń z organizacjami
partnerskimi.

przejrzystość

i

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2017 r. do 31.07.2019 r.
1

uznawalność

kwalifikacji

5. Biuro projektu mieści się w siedzibie Zespołu
w Świętochłowicach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 9.

Szkół

Ekonomiczno-Usługowych

6. Informacje o realizowanym projekcie i wszelkie związane z nim dokumenty dostępne są
w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach oraz na stronie
internetowej www.zseu.com.pl.
7. Projekt pn. "Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy" jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+.

§2
Uczestnicy projektu
1. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 24 uczniów spełniających kryteria udziału
w projekcie:
a. ślusarz - 8 osób,
b. fryzjer - 8 osób,
c. elektryk - 8 osób,
2. Uczestnikiem projektu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:
a. jest uczniem kształcącym się w Zespole
w Świętochłowicach lub jest absolwentem szkoły,

Szkół

Ekonomiczno-Usługowych

b. uczy się w/w zawodach,
c. poświadczy brak przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia stażu,
d. złoży deklarację przystąpienia do projektu.

§3
Zasady rekrutacji
1. Każda z osób przed zgłoszeniem chęci udziału w projekcie jest zobowiązana do zapoznania się
z niniejszym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa.
2. Rekrutacja prowadzona będzie w biurze projektu tj. w siedzibie Zespołu Szkół EkonomicznoUsługowych w Świętochłowicach.
3. Zaplanowano przeprowadzenie 2 naborów rekrutacyjnych do udziału w projekcie, w trakcie
których wyłonione zostaną 2 grupy uczestników, w celu zapewnienia wyjazdu na staż 24 osobom
spełniających w/w kryteria.
4. Informacje o terminie naboru zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.zseu.com.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.
5. Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest wypełnienie:
a. deklaracji uczestnictwa (Załącznik nr 1),
b. formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 2),
c. oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w praktykach
zagranicznych (Załącznik nr 3)
d. opinii wychowawcy (Załącznik nr 4)
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e. korzyści z udziału w projekcie (Załącznik nr 5)
i złożenia tych dokumentów osobiście w sekretariacie szkoły.
Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.zseu.com.pl.
6. Przyjmowane będą formularze rekrutacyjne na właściwym druku, opatrzone datą i podpisem
potencjalnego uczestnika. W przypadku, gdy potencjalny uczestnik jest osobą niepełnoletnią,
wymagany jest również podpis rodzica/ prawnego opiekuna.
7. Do analizy dokumentów rekrutacyjnych oraz ustalenia listy uczestników projektu zostanie
powołana Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdą:
a. dyrektor szkoły
b. koordynatorka projektu
c. nauczyciel kształcenia zawodowego (fryzjer, elektryk) lub opiekun praktyk
zawodowych (ślusarz).
8. Komisja Rekrutacyjna w oparciu o złożone formularze rekrutacyjne oraz złożoną dokumentację
wyłoni ostateczną listę uczestników oraz ułoży listę rezerwową.
9. O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie uczestnicy zostaną powiadomieni na spotkaniu
informacyjnym oraz w postaci ogłoszenia na stronie internetowej oraz w gablocie szkolnej.
10. W oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu zastosowane będą następujące kryteria
rekrutacyjne:
a. kryteria obowiązkowe :
 jest absolwentem Zasadniczej Szkoły
poprzedzającym nabór do projektu,

Zawodowej

w

roku

szkolnym

 jest uczniem klasy II/III Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkół EkonomicznoUsługowych w Świętochłowicach,
 kształci się w jednym z zawodów: ślusarz, fryzjer, elektryk,
 otrzyma pozytywną opinię wychowawcy,
 określi swoje szanse i korzyści wynikające z udziału w projekcie,
 złoży w terminie wymaganą dokumentację rekrutacyjną w/w.
b. kryteria punktowane :
 jest absolwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej (w przypadku naboru we
wrześniu 2017 ukończył szkołę w czerwcu 2017, w przypadku naboru we
wrześniu 2018 ukończył szkołę w czerwcu 2018) (4 pkt),
 jest uczniem klasy II (2 pkt)/jest uczniem klasy III (3 pkt) Branżowej Szkoły I
stopnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach,
 opinia wychowawcy (1 - 5 pkt)
 frekwencja na zajęciach lekcyjnych (1 - 5 pkt)
 ocena z zajęć szkolnych (1 - 5 pkt)
 określenie swoich szans i korzyści wynikających z udziału w projekcie (1 - 5 pkt)
Maksymalnie można uzyskać - 24 punkty
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11. Zakwalifikowanie ucznia na praktyki zawodowe zostanie dokonane na podstawie zebranych
punktów.
12. O ostatecznej kwalifikacji do wyjazdu zadecyduje najwyższa liczba punktów. W przypadku dużej
liczby chętnych przewidujemy utworzenie listy rezerwowej - miejsce na tej liście zależy od liczby
uzyskanych punktów.
13. Uczniowie klasy I nie będą mogli wziąć udziału w projekcie, ze względu na niski poziom wiedzy
i umiejętności zawodowych.
14. W projekcie mogą wziąć również udział uczniowie niepełnosprawni (na podstawie orzeczenia
o niepełnosprawności), dla których udział w projekcie będzie możliwością na zrównanie szans
zdobycia doświadczenia, a następnie zatrudnienia w nauczanym zawodzie.
Od opinii lekarza prowadzącego będzie zależało, czy dla danego uczestnika ze specjalnymi
potrzebami, na czas wyjazdu będzie potrzebny dodatkowy opiekun.
15. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem
(nieobecności na kursach, spotkaniach informacyjnych) uczestnik umieszczony na liście głównej,
zostanie wykluczony z wyjazdu na zagraniczny staż, a prawo do tego wyjazdu uzyska osoba z listy
rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.
16. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje
liczba punktów otrzymanych za określenie swoich szans i korzyści z udziału w projekcie.
17. Po zakwalifikowaniu się ucznia, pomiędzy uczestnikiem, a szkołą zostanie podpisane
porozumienie o warunkach uczestnictwa w projekcie.
18. W przypadku niewystarczającego naboru w I terminie, zostanie przeprowadzony nabór
uzupełniający.
19. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej można się odwołać na piśmie w terminie 5 dni roboczych od
daty ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
Dokumenty rozpoczynające procedurę odwoławczą należy złożyć w biurze projektu.
Obowiązkiem Komisji Rekrutacyjnej jest udzielenie odpowiedzi pisemnej w terminie 5 dni
roboczych od daty rozpoczęcia procedury odwoławczej.

§4
Zakres wsparcia
1. W ramach projektu każdy uczestnik objęty zostanie następującymi formami wsparcia:
a. przygotowanie kulturalne,
b. przygotowanie językowe,
c. dostęp do platformy językowej OLS,
d. indywidualne wsparcie pedagogiczne,
e. doradztwo zawodowe,
f.

4-tygodniowy staż zawodowy we Włoszech w wybranym zawodzie.

2. W zajęciach z przygotowania kulturalnego, przygotowania językowego, indywidualnego wsparcia
pedagogicznego uczestniczą również osoby z listy rezerwowej.
3. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w 90 % zajęć.
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4. Staże zorganizowane będą zgodnie z branżami zaakceptowanymi we wniosku projektu.
5. Celem stażu jest:
a. w zakresie kompetencji zawodowych:
 podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSEU, poprzez poszerzenie wiedzy
i umiejętności praktycznych z zakresie konkretnej kompetencji zawodowej dla
zawodów: ślusarz, fryzjer, elektryk,
 kształcenie umiejętności zawodowych zgodnych z wymogami pracodawców
krajowych i innych państw unijnych,
 nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych potrzebnych do wykonywania
czynności zawodowych na stanowisku pracy,
 przygotowanie do poruszania się po europejskim rynku pracy,
 podniesienie wartości ucznia jako przyszłego pracownika zgodnie z wymaganiami
stawianymi przez pracodawców.
b. w zakresie kompetencji językowych:
 nabycie/podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim/
włoskim w życiu codziennym,
 nabycie/podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim/
włoskim zawodowym,
c. w zakresie rozwoju międzykulturowego:
 poznanie kultury, historii i obyczajów Włoch oraz tradycji regionalnych kraju
przyjmującego,
 zwiększenie świadomości międzykulturowej,
 rozwijanie poczucia obywatelstwa i tożsamości europejskiej.
d. w zakresie rozwoju osobistego:
 podniesienie umiejętności pracy w grupie,
 rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, w tym
umiejętność negocjacji i mediacji (w pracy i poza nią),
 zwiększenie poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości,
 aktywniejsze uczestnictwo w życiu społecznym.
6. Wymiar czasu pracy stażysty nie będzie przekraczał 40 h/ tygodniowo (5 dni pracy, 6-8 h
dziennie), 2 dni wolne od pracy tygodniowo.
7. Staże dla uczestników projektu odbywać się będą w odpowiednio dobranych pod ich potrzeby
zakładach pracy we Włoszech na podstawie zawartej umowy współpracy z Istituto per la
Formazione, l'Occupazione e la Mobilità w Bolonii we Włoszech.
Zakłady pracy, w których planuje się zorganizować staże znajdują się w miejscowości Bolonia lub
okolicznych miejscowościach.
Staże zorganizowane będą w zakładzie pracy w oparciu o wcześniej przygotowany program stażu
zawierający w swoim zakresie część teoretyczną – przygotowawczą jak i cześć praktyczną
przygotowującą do zawodu. Program dostosowany będzie w taki sposób, aby uczestnik nabył
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pełną wiedzę na temat zawodu, podniósł swoje kwalifikacje oraz nabył praktyczne umiejętności
w zawodzie.
8. Przed wyjazdem na staż uczestnik zobowiązany będzie podpisać UMOWA POMIĘDZY ORGANIZACJĄ
WYSYŁAJĄCĄ A UCZESTNIKIEM MOBILNOŚCI.
9. W ramach projektu każdemu z uczestników zostanie zapewniony:
a. transport do kraju odbywania stażu oraz powrót do kraju,
b. zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu,
c. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie
kosztów leczenia za granicą,
d. kieszonkowe na drobne wydatki podczas odbywania stażu.
10. Przewidziano następujące terminy wyjazdów na staż:
a. marzec 2018 r. - I grupa, Włochy (ślusarz - 4 os., elektryk - 4 os., fryzjer - 4 os.),
b. marzec 2019 r. – II grupa, Włochy (ślusarz - 4 os., elektryk - 4 os., fryzjer - 4 os.),
11. Staż ma charakter nieodpłatny. Zasada ta działa w dwie strony, co oznacza, że podczas stażu się
nie zarabia, ale też nie ponosi się kosztów związanych z ubezpieczeniem, przejazdem,
zakwaterowaniem wyżywieniem podczas pobytu za granicą. Uczestnicy nie otrzymują z jego
tytułu stypendium stażowego.
12. Uczestnicy otrzymują kieszonkowe, które jest wypłacane w formie tygodniowego kieszonkowego
przez opiekuna grupy.
13. Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywać się będzie przez cały czas realizacji praktyki na
podstawie określonych kryteriów. Ocenie podlegać będą:
a. umiejętności praktyczne nabyte przez uczniów, sprawdzane poprzez obserwację ich
pracy podczas wykonywania zadań,
b. poziom opanowania umiejętności zawodowych, oceniony na podstawie obserwacji
dokładności i rzetelności wykonywanych zadań,
c. kultura osobista uczniów,
d. umiejętność sprawnego komunikowania się,
e. umiejętność pracy w grupie,
f.

sposób prowadzenia dzienniczka praktyki zawodowej.

14. Oceny umiejętności uczniów dokona opiekun praktyki, na podstawie obserwacji wykonywanych
zadań, uwzględniając założenia i cele ECVET.
15. Na zakończenie realizacji projektu uczestnik otrzyma:
a. Europass - Mobility,
b. Europass - CV z załącznikiem Europass - Paszport językowy,
c. imienny certyfikat od organizacji przyjmującej z opisem obowiązków i terminem,
miejscem praktyk,
d. zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające udział w projekcie i w stażu,
e. Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET).
16. Warunkiem otrzymania w/w dokumentacji jest:
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a. przygotowanie prezentacji/sprawozdania z pobytu na stażu,
b. złożenie wypełnionego i potwierdzonego przez opiekuna stażu dzienniczka praktyk,
c. wypełnienie ankiet ewaluacyjnych.
17. Najlepsi Uczestnicy otrzymają listy polecające.

§5
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik projektu, który nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb
Projektu nie może wziąć udziału w projekcie.
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Regulaminu lub wprowadzania
dodatkowych postanowień, jeśli wynikać one będą z obowiązków związanych z prawidłową
realizacją projektu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2017 r.
4. W przypadku dokonania zmian w regulaminie rekrutacji, informacja na ten temat dostępna
będzie w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej: www.zseu.com.pl

Zatwierdzam:
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Niescior
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ZAŁĄCZNIK NR 1
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy
Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-036926

Ja, niżej podpisana/ny
…..…………………………………………………………………………………..............................,
(imię i nazwisko)
uczennica/uczeń, absolwentka/absolwent (1)
Branżowej Szkoły I stopnia/Zasadniczej Szkoły Zawodowej(1)
w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 41-600 Świętochłowice
deklaruję udział w Projekcie "Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy", realizowanym
przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach w ramach Programu "ERASMUS+".
1. Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału
w Projekcie określone w § 3 ust. 1 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie "Elektryk,
ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy",
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
i tym samym zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia, do których
zostałam/em zakwalifikowana/y.
3. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz
po jego zakończeniu.
4. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń
niezgodnych z prawdą.
5. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+.

……………………………………………..…..
miejscowość i data

…………………………………………………………..…..
podpis uczestnika

…………………………………..……………………………
podpis rodzica lub opiekuna prawnego(2)

(1)
(2)

niepotrzebne skreślić
wymagany w przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią
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ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy
Beneficjent

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
w Świętochłowicach

Partner Projektu

Istituto per la Formazione, l'Occupazione e la
Mobilità w Bolonii we Włoszech

Nr projektu

2017-1-PL01-KA102-036926

Czas trwania projektu

01.08.2017 r. - 31.07.2019 r.

FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”.
Imię/imiona
Nazwisko
Data urodzenia
Dane osobowe

Płeć

Kobieta

Mężczyzna

Miejski

Wiejski

PESEL
Wiek w chwili
przystępowania do projektu

Wykształcenie
Miejscowość
Kod pocztowy, Poczta
Ulica
Adres
zamieszkania

Nr domu
Nr lokalu
Obszar
Województwo
Telefon stacjonarny

Dane
kontaktowe

Telefon komórkowy
Adres poczty elektronicznej
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 ślusarz
 elektryk
 fryzjer

Kierunek kształcenia
Status kandydata

Klasa
Z orzeczeniem
o niepełnosprawności

TAK

NIE

Osoba towarzysząca

TAK

NIE

Imię i nazwisko rodzica
(opiekuna prawnego)
Opiekun prawny

Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy

……………………………………………..…..
miejscowość i data

……………………………………………….........…
podpis uczestnika projektu

…………………………………..……………………………
podpis rodzica lub opiekuna prawnego*

*wymagany w przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią

10

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH
DO UDZIAŁU W PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH

Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy
Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-036926

Ja, niżej podpisana/ny

…..…………………………………………………………………………………..............................,
(imię i nazwisko)
uczennica/uczeń, absolwentka/absolwent (1)
Branżowej Szkoły I stopnia/Zasadniczej Szkoły Zawodowej(1)
w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych
ul. gen. Wł. Sikorskiego 9, 41-600 Świętochłowice
oświadczam, iż
nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do mojego udziału w praktyce zagranicznej.

……………………………………………..…..
miejscowość i data

………………………………………………………….
podpis uczestnika projektu

…………………………………..……………………………
podpis rodzica lub opiekuna prawnego(2)

(1)
(2)

niepotrzebne skreślić
wymagany w przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią
ZAŁĄCZNIK NR 4
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OPINIA WYCHOWAWCY

Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy
Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-036926

.........................................................................
imię i nazwisko ucznia

Krótka informacja o uczniu:
1. umiejętność pracy w grupie:

2. wypełnianie obowiązku szkolnego:

3. frekwencja (%):
4. średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących:
5. średnia ocen z przedmiotów zawodowych:
6. kultura osobista:

Ocena zachowania ucznia:

1
złe

2

3

4

5
bardzo dobre

....................................................
podpis wychowawcy
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ZAŁĄCZNIK NR 5

ANKIETA
KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Elektryk, ślusarz i fryzjer - zawody na miarę Europy
Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-036926

.........................................................................
imię i nazwisko ucznia

1. Czy brałeś już udział w projektach w ramach, których wyjeżdżałeś na staż zagraniczny?
a) TAK
gdzie i kiedy:
........................................................................................................................
b) NIE
dlaczego: ........................................................................................................................
2. Dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie?

3. Czy obawiasz się czegoś podczas wyjazdu? Jeśli tak to napisz czego?

4. Napisz w kilku słowach jakiej pomocy ze strony szkoły oczekiwałbyś przed wyjazdem.

5. W jaki sposób chcesz wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności?
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