Regulamin
rekrutacji i uczestnictwa uczniów
Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku
w praktykach zawodowych realizowanych w ramach programu Erasmus+
zgodnie z przyznaną
Akredytacją nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095977
w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe.
§ 1.
Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół Kształtowania
Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku w praktykach zawodowych realizowanych w ramach programu
Erasmus+ zgodnie z przyznaną Akredytacją nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095977 w sektorze:
Kształcenie i szkolenia zawodowe.
2. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
3. Beneficjentem Programu jest Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku, ul.
T. Kościuszki 23, 11-500 Giżycko; nr NIP: 845-1092-971; nr tel. +48874282484; zsksia1@wp.pl.
4. Partnerem w realizacji praktyk jest Οlympus Εducation Services; adres: ul. M ALEXANDROU 8;
miejscowość: 600 65 NEI PORI; kraj: GRECJA; tel.: +302352044303; e-mail:
info@olympuseducation.com.
5. Okres przyznania Akredytacji: 27.04.2021 - 31.12.2027r.
6. Główne cele projektu:
a) umożliwienie uczniom zdobycia praktycznego doświadczenia na europejskim rynku pracy,
b) promowanie idei uczenia się przez całe życie oraz podnoszenie jakości i innowacyjności
w kształceniu zawodowym w szkole.
7. Szczegółowe cele projektu:
a) zdobywanie i rozwijanie nowych umiejętności zawodowych oraz poprawę efektywności
wykorzystania tych umiejętności w przyszłej pracy zawodowej,
b) rozszerzenie kompetencji lingwistycznych,
c) zapoznanie się z warunkami panującymi w kraju goszczącym, poznanie jego kultury i zwyczajów,
d) kształtowanie zdolności interpersonalnych i społecznych,
e) porównanie metod pracy i technologii w kraju goszczącym i kraju rodzimym,
f) rozwijanie wiedzy na temat Europy, jej krajów,
g) uzupełnianie wiedzy szkolnej o praktyczne informacje o stażu.
8. W ramach projektu realizowanego do 2027 roku wsparcie każdego roku szkolnego otrzyma do 35
uczniów kształcących się w zawodach: technik agrobiznesu, technik robot wykończeniowych
w budownictwie, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik reklamy, technik
architektury krajobrazu, technik inżynierii środowiska i melioracji.
9. Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 2.
Kryteria naboru uczestników praktyk zawodowych
1. Kryteria naboru zostały opracowane przez nauczycieli zespołu projektowego zatrudnionych w Zespole
Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.
2. Warunki uczestnictwa w praktyce zawodowej w ramach programu Erasmus+:
a) uczestnikiem może być uczeń/uczennica Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska
i Agrobiznesu w Giżycku bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne,
miejsce zamieszkania, status społeczny, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację
seksualną,
b) uczeń/uczennica musi wyrazić chęć udziału poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego
(Załącznik nr 1) w wersji papierowej do wyznaczonego członka komisji rekrutacyjnej / wychowawcy
klasy,
c) uczeń/uczennica zobowiązany/a jest do posiadania paszportu lub dowodu osobistego, ważnego co
najmniej na kolejny rok kalendarzowy.
3. Zasady rekrutacji uczestników praktyki zawodowej w ramach programu Erasmus+:
a) rekrutacji dokonuje Zespół ds. rekrutacji powołany przez dyrektora Zespołu Szkół Kształtowania
Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku,
b) rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu każdorazowo przed planowanym wyjazdem.
Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją skierowaną do grupy docelowej.
4. Szczegółowe kryteria rekrutacji. Kandydat może otrzymać maksymalnie 36 pkt., na które składają się:
 średnia ocen śródrocznych lub końcoworocznych z przedmiotów zawodowych – maksymalnie 6
pkt.,
ŚREDNIA OCEN
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 śródroczna lub końcoworoczna ocena zachowania – maksymalnie 6 pkt.,
OCENA

PRZYZNANE PUNKTY

wzorowa
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poprawna
nieodpowiednia
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uczniowie z oceną naganną nie
mogą wziąć udziału w projekcie
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 śródroczna lub końcoworoczna ocena z języka angielskiego – maksymalnie 6 pkt.,
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 frekwencja ucznia w danym semestrze / roku szkolnym – maksymalnie 6 pkt.,
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 list motywacyjny (komisja oceni odpowiedzi na następujące pytania - maksymalnie 6 pkt.):
PYTANIE

PRZYZNANE PUNKTY

Dlaczego zdecydowałaś/łeś się wziąć udział w projekcie?
Jakie są Twoje kluczowe potrzeby w obszarze europejskiej
mobilności i jakie są Twoje cele?
Jak wykorzystasz wiedzę i umiejętności pozyskane w trakcie
stażu do realizacji planów zawodowych?
Jak wykorzystasz zdobytą w trakcie stażu wiedzę i
doświadczenie do upowszechniania rezultatów projektu?
Jak zamierzasz dzielić się z innymi osobami swoim
doświadczeniem nabytym podczas realizacji projektu?
SUMA PUNKTÓW

Max. 2 pkt.
Max. 1 pkt
Max. 1 pkt
Max. 1 pkt
Max. 1 pkt
6 pkt.

 rozmowa rekrutacyjna z kandydatem - maksymalnie 6 pkt.
5. Miejsca na listach kandydatów będą przyznawane według największej liczby punktów.
6. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych i pisemnie potwierdza zapoznanie się z zasadami udziału
w projekcie.
7. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem
praktyki zawodowej w ramach programu Erasmus+.
8. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym
momencie trwania projektu.

9.
10.
11.
12.
13.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów oraz braku miejsc o kolejności kandydatów
na listach decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego.
Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół ds. rekrutacji są ostateczne.
Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu wraz z opiekunami/rodzicami są zobowiązani
do udziału w spotkaniu informacyjnym z Zespołem ds. rekrutacji.
Kandydaci niezakwalifikowani do udziału w projekcie pozostają jako uczestnicy rezerwowi, którzy
w przypadku wystąpienia wypadków losowych automatycznie stają się uczestnikami praktyki
zawodowej w kolejności zgodnej z ilością uzyskanych punktów.
Każdy z kandydatów ma prawo do zapoznania się z liczbą uzyskanych punktów rekrutacyjnych
w podziale na poszczególne kryteria. Wzór tabeli wyników naboru kandydatów na uczestników stażu
– Załącznik nr 2.
§ 3.
Zasady organizacji zajęć przygotowawczych do stażu

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Zajęcia w ramach przygotowania językowo–kulturowo–pedagogicznego zorganizowane będą
w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.
Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne
od zajęć dydaktycznych i będą składały się z:
a) kursu języka angielskiego zawodowego – 30 godz. Podczas kursu uczniowie rozwiną swój
zasób słownictwa związany z branżami, w których się kształcą, będą doskonalić umiejętność
porozumiewania się w języku angielskim z przełożonymi i kolegami - słownika technicznego,
rozumienia poleceń, sytuacji i zachowań w miejscu pracy,
b) warsztatów kulturowych: „Kultura i obyczaje Grecji” - 3 godz. przygotowania kulturowego –
uczniowie poznają elementy kultury i obyczajów kraju goszczącego stażystów,
c) warsztatów pedagogicznych – 8 godz.; uczniowie będą rozwijać umiejętności z zakresu:
komunikacji interpersonalnej (poznają style i sposoby komunikowania się, techniki aktywnego
słuchania, techniki zadawania pytań), pokonywania barier komunikacyjnych i językowych
(omówią najczęstsze problemy/ błędy związane z przekazywaniem informacji, udzielaniem
informacji zwrotnej),
d) szkolenia BHP – 2 godz.
e) warsztatów nt. przygotowania i udziału w stażu, sposobu prowadzenia dokumentacji
(dzienniczki stażysty), praw i obowiązków stażysty, świadomego wykorzystania doświadczeń
zdobytych podczas stażu w przyszłej karierze zawodowej itp. – 4 godz.
f) kursu języka greckiego (podstawy) – 8 godz.
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć
w organizowanych zajęciach.
Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia. Dopuszczalna
liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin. W przypadku
opuszczenia więcej niż 20 % godzin przewidzianych na dane zajęcia uczeń zostanie skreślony z listy
uczestników.
Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we
własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym kurs.
W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie osoba z listy
rezerwowej. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów.

§ 4.
Prawa i obowiązki uczestnika praktyki zawodowej w ramach programu Erasmus+
1. Każdy uczestnik ma prawo do:
a) dostępu do informacji na temat projektu,
b) nieodpłatnego udziału w projekcie,
c) otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,
d) otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,
e) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz przestrzegania jego postanowień,
b) uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do stażu (podpis na liście
obecności),
c) 100% obecności na praktyce zawodowej (dotyczy: punktualności w miejscu odbywania
praktyki, realizowania zadań powierzonych na praktyce oraz przez opiekuna stażu,
informowania koordynatora projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ
na realizację stażu i stopień satysfakcji uczestnika),
d) uczestnictwa w zajęciach kulturowych: wycieczkach i wyjściach do muzeów,
e) uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami oraz zdawania relacji z przebiegu stażu,
f) prowadzenia dzienniczka praktyk,
g) czynnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu - zgodnie z założeniami projektu,
h) wzięcia udziału w procesie ewaluacyjnym oraz działaniach upowszechniających rezultaty
projektu,
i) sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez koordynatora projektu,
j) przestrzegania regulaminu zachowania określonego w Statucie ZSKŚiA oraz Szkolnym
regulaminie wycieczek.
3. W ramach udziału w praktyce zawodowej uczeń zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
b) przestrzegania wewnętrznych regulaminów zagranicznych podmiotów przyjmujących
uczestnika na praktykę zawodową oraz stosowania się do poleceń opiekuna praktyki,
c) przestrzegania prawa i prawidłowego zachowywania podczas odbywania praktyki zawodowej
oraz wszystkich aktywności realizowanych podczas trwania projektu,
d) bieżącego informowania opiekuna grupy o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ
na realizację programu praktyk zawodowych,
e) utrzymywania porządku i czystości w miejscu zakwaterowania; dbania o bezpieczeństwo
własne oraz pozostałych uczestników,
f) czynnego uczestnictwa w działaniach informujących o przebiegu praktyki zawodowej.
4. W czasie podróży oraz pobytu za granicą uczestnikom zabrania się:
a) kupowania, posiadania i zażywania napojów alkoholowych, narkotyków, palenia papierosów,
korzystania z jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i innych używek,
b) przyjmowania leków bez wiedzy opiekuna.
5. W przypadku podjęcia próby stosowania środków odurzających (narkotyki, alkohol, itp.) przez
uczestnika, opiekun wzywa odpowiednie służby, praktyka zostaje przerwana, a uczestnik ponosi
wszystkie koszty związane z jej organizacją oraz powrotem do kraju. Wobec takiego uczestnika
zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje prawne.
6. Za ewentualne szkody w postaci zniszczenia mienia należącego do osób trzecich lub będącego
własnością ośrodka noclegowego czy podmiotu przyjmującego uczestnika na praktykę zawodową,
odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni Uczestnika.

7. Rodzice/opiekunowie prawni uczestnika zobowiązani są do udostępnienia aktualnych numerów
telefonów, które będą aktywne przez cały czas uczestniczenia ucznia w projekcie.
§ 5.
Rezygnacja uczestnika z udziału w praktyce zawodowej w ramach programu Erasmus+
1.

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej w przypadku gdy:
a) rezygnacja została złożona na piśmie do Dyrektora ZSKŚiA w terminie do 7 dni po zakończeniu
procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja
musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
b) rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie
do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być
złożona na piśmie, do którego należy dołączyć stosowne zaświadczenie (np. zwolnienie
lekarskie). W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez
rodzica/opiekuna prawnego.
2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy,
uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów.
§6.
Postanowienia końcowe
1. Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Zespołu Szkół
Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie
(proszę wypełnić formularz drukowanymi literami)

Imię / imiona
Nazwisko
Klasa
Nazwa kierunku kształcenia
Wiek
DATA URODZENIA (dd/mm/rrrr)
Miejsce urodzenia
PESEL
Adres zameldowania
Ulica, nr domu, nr lokalu
Miejscowość kod pocztowy
Adres zamieszkania(wypełnić, jeśli inny niż
zameldowania)
Ulica, nr domu, nr lokalu,
Miejscowość , kod pocztowy
Nr telefonu uczestnika
E-mail uczestnika
Nr telefonu rodziców / opiekunów prawnych
Seria i numer paszportu
Data ważności paszportu
Seria i numer dowodu osobistego
Data ważności dowodu osobistego
Informacje na temat stanu zdrowia, chorób
przewlekłych, przyjmowanych leków, itp.)
1. Wyrażam chęć uczestniczenia w praktykach zawodowych realizowanych w ramach programu Erasmus+ zgodnie
z przyznaną Akredytacją nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095977.
2. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, akceptuję jego postanowienia
i spełniam kryteria uprawniające do udziału w projekcie.
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na upowszechnianie mojego wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby realizacji programu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
4. Uprzedzona/-y o odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym
oświadczam, że dane zawarte w niniejszej Deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.

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

………………………………………….
Miejscowość, data

……………………………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika

Załącznik nr 2
Wzór listy rankingowej
LICZBA PUNKTÓW PRZYZNANYCH ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA REKRUTACYJNE

Lp.

Nazwisko i imię

Średnia ocen z
przedmiotów
zawodowych

Średnia
ocen

Punkty
(0-6 pkt)

Ocena z języka
angielskiego

Ocena

Punkty
(0-6 pkt)

Ocena z zachowania

Ocena

Punkty
(0-6 pkt)

Frekwencja

Frekwencja

Punkty
(0-6
pkt)

List
motywacyjny

Ocena komisji
rekrutacyjnej

Punkty
(0-6 pkt)

Max. 6 pkt. na podstawie
rozmowy
rekrutacyjnej

SUMA
PUNKT
ÓW

