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Regulamin rekrutacji uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Łańcucie  

na praktyki zawodowe – październik 2019 

 

 w ramach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe ,projekt „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój. 

 

Tytuł projektu: Zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych poprzez staże 

zagraniczne 

 

§ 1 Informacje o projekcie 
 

 Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół nr 3 w wyżej 

wymienionym projekcie. 

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie 

i szkolenia zawodowe ,projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry 

kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w projekcie 
 

 Rekrutacja do projektu na zagraniczny staż prowadzona jest w formie konkursu. 

 

 Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata do Komisji Rekrutacyjnej 

formularza zgłoszeniowego do projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

 

 Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na stronie internetowej szkoły, na tablicy 

informacyjnej w szkole, przekazaną przez wychowawców klas. 

 



 
 Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe  wymagania: 

- są uczniami Zespołu Szkół nr 3 w Łańcucie, 

- uczą się w klasach I i II  w zawodach : technik ekonomista, technik handlowiec, technik   usług 

fryzjerskich, technik organizacji reklamy, 

- mają ukończone 17 lat w dniu wyjazd. 

 

 W projekcie może wziąć udział maksymalnie  17 uczniów  

 Uczeń może uczestniczyć w projekcie tylko jeden raz w czasie trwanie projektu. 

 

 § 3 Zasady rekrutacji 

 
 Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch turach : 

 Tura II od dnia  09.05.2019  do dnia  16.05.2019   

 Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna (powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły-( 

Zał. nr 2) w składzie: 

 

Dyrektor ZS nr 3 - mgr inż Jacek Król- przewodniczący  

Koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego - mgr Dubiel Sylwia-członek 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych - mgr Nawrot Dorota-członek 

Pedagog szkolny - mgr Anna Bednarska 

Przedstawiciel młodzieży Rafał Marszał –przewodniczący SU 

 

 Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście.  

 Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze uczniów z największą ilością 

punktów. 

 Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy uczniów (główną i 

rezerwową), którzy zostaną objęci programem stażu. Lista rezerwowa zostanie uruchomiona na 

wypadek rezygnacji ucznia/uczennicy z udziału w projekcie. 

 W przypadku, kiedy uczeń znajdujący się na liście głównej, na skutek zdarzenia losowego lub 

nieodpowiedniego zachowania (np. nieobecności na zajęciach, spotkaniach informacyjnych, itp.) 

nie może uczestniczyć w projekcie bądź zostanie z niego wykluczony - do udziału w projekcie 

koordynator kwalifikuje osobę z listy rezerwowej. 

 Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w 

przypadku:  

- zdarzenia losowego;  



 
- na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub na wniosek koordynatora, z powodu naruszenia 

zasad uczestnictwa w zajęciach;  

- rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie; 

- w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć z przygotowania 

kulturowo - językowego, pedagogicznego i zasad BHP 

 Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu dokonuje koordynator projektu, wskazując 

równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia 

osoby skreślonej z listy. 

 W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie przez osobę wskazaną z listy rezerwowej, 

proponuje się następną w kolejności, aż do skutku. 

 Przewiduje się procedurę odwoławczą. Niezakwalifikowani uczniowie mają możliwość złożenia 

odwołania z prośbą o ponowne rozpatrzenie ich kandydatury przez Dyrektora i Zespół ds. 

Rekrutacji do 7 dni od ogłoszenia listy. Odwołanie musi zawierać uzasadnienie. 

 Ostateczną listę zatwierdza Dyrektor Szkoły 

 

§ 4 Kandydaci do projektu 

 

 Uczniowie ubiegający sie o wyjazd:  

 w toku nauki mają praktykę zawodową, 

 uzyskali wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych, 

 otrzymały wysoka ocenę z zachowania  

 cechuje ich zainteresowanie nauczanym zawodem,  

 stopniu komunikatywnym posługują się językiem angielskim, 

 będą brać udział w zajęciach pedagogiczno – kulturowo – językowych mających na celu 

przygotowanie do uczestnictwa w stażu 

 

 

 Podstawą kwalifikacji jest suma punktów otrzymanych za: 

średnią ocen za poprzedni rok szkolony (tura I) lub za semestr 1 ( tura II) z przedmiotów 

zawodowych  

3,0 -3,49 -- 2 pkt  

3,5 -3,99 -- 4 pkt  

4,0 -4,49 -- 6 pkt  

4,5 - 4,99 -- 8 pkt  

5,0 -5,49 -- 10 pkt  

5,5 -6,0 -- 12 pkt 



 
 

 

ocenę z zachowania za ostatni rok szkolny (tura I) lub za semestr 1 ( tura II) 

poprawna – 3 pkt 

 dobra – 4 pkt,  

bardzo dobra – 5 pkt,  

wzorowa - 6 pkt) 

ocenę z języka angielskiego za ostatni rok szkolny (tura I) lub za semestr 1 ( tura II) 

dopuszczający -- 2 pkt 

dostateczny -- 3 pkt  

dobry -- 4 pkt  

bardzo dobry -- 5 pkt  

celujący -- 6 pkt   

Osiągnięcia szkolne i pozaszkolne, poziom motywacji i zainteresowanie zawodem - od 0 do 

6 pkt - opinia wychowawcy za ostatni rok szkolny (tura I) lub za semestr 1 ( tura II) 

Rozmowa z pedagogiem szkolnym o predyspozycjach uczestnika do wyjazdu  

(0-4) pkt  

 Rozmowa w języku angielskim (sprawdzającą komunikatywność) ( 0-5 pkt) 

 

 

§  4  Zasady organizacji zajęć przygotowawczych do staż 

 

 Zajęcia w ramach przygotowania językowo – kulturowo – pedagogicznego oraz zasad BHP 

zorganizowane będą w Zespole Szkół nr 3 w Łańcucie. 

 Zajęcia będą odbywać się w kilkugodzinnych blokach po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć 

dydaktycznych i będą składały się z : 

 Zajęć pedagogicznych 

Zajęć kulturowych  

 Zajęć językowych 

 Szkolenia bhp 

 

 Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. 

 Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć 

w zorganizowanych zajęciach. 

 Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia. 



 
 Dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach nie może przekroczyć 20% 

ogółu godzin. W przypadku opuszczenia więcej niż 20% godzin przewidzianych na zajęcia uczeń 

zostaje skreślony z listy uczestników  w projekcie.  

 

 

§ 5 Uprawnienia i obowiązki uczestników projektu 

 

 Uczestnik projektu zobowiązuje się:  

 dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu stażu,  

 ściśle przestrzegać regulaminu stażu pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w projekcie,  

 codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania stażu,  

 realizować zadania zlecone przez opiekuna stażu, 

  uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas wyjazdu 

 na bieżąco informować opiekuna  o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na 

realizację stażu 

 w trakcie realizacji stażu codziennie sporządzać zapisy w dzienniczkach praktyk, które będą 

podstawą do wystawienia oceny zaliczającej 

 sporządzić prezentację z przebiegu stażu w celu upowszechnienia projektu,  

 wyrazić zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych związanych z 

realizacją projektu,  

 na bieżąco wypełniać ankiety ewaluacyjne dotyczące uczestnictwa w projekcie, 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń wypełnia oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu i pisemnie potwierdza zapoznanie się z 

zasadami udziału w projekcie.  

 Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem zajęć 

realizowanych w ramach projektu. 

 Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

 W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym 

momencie trwania projektu i wśród innej grupy uczniów. 

 Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw 

nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji Dyrektora ZS nr 3 oraz 

koordynatora projektu. 



 
 Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku, 

gdy będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, a także w przypadku pisemnego 

zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia 

kontroli realizacji projektu. 

 

Załącznik nr 1 : Formularz zgłoszeniowy 

Załącznik nr 2: Zarządzenie Dyrektora szkoły o powołaniu Komisji Rekrutacyjnej projektu 

Załącznik nr 3 : Upoważnienie o  przetwarzaniu danych osobowych 

 

 


