
 

 

 
Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu 

„Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie” 

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024013 

 

 

§ 1. Informacje o projekcie 

 

1. Projekt pod nazwą „Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie“ realizowany jest ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i 

absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”; IV oś 

priorytetowa: „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)”; działanie: „Staże osób 

uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach”, „Prowadzenie zajęć/szkoleń w 

zagranicznych instytucjach”. 

2. Projekt będzie realizowany na zasadach określonych dla programu Erasmus+ sektor 

Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”. 

3. Czas trwania projektu obejmuje okres od 31.10.2016r. do 30.06.2018r.  

 
§ 2.  Postanowienia ogólne 

 

1. Głównym celem projektu „Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie” jest wsparcie 

36 uczniów Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich 

w Katowicach w zdobywaniu atrakcyjnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych poprzez mobilność do przedsiębiorstw hiszpańskich jako organizacji 

przyjmujących. 

2. Celami szczegółowymi w kontekście potrzeb uczestników są: zapoznanie uczniów 

z elementami praktycznymi ich przyszłych zawodów, konfrontacja zdobytej wiedzy 

z praktycznym jej wykorzystaniem w realiach obcego kraju, umożliwienie uczniom 

podnoszenia znajomości języka branżowego (doskonalenie języka zawodowego 

angielskiego), wsparcie uczestników w zdobywaniu atrakcyjnej wiedzy, umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych i przyczynienie się do poznania przez beneficjentów 

zawodowego jęz. hiszpańskiego, a także poznanie obcej kultury oraz metod i organizacji 

pracy, polepszenie szans na start zawodowy przyszłych pracowników i ułatwienie im 

znalezienia atrakcyjnego zajęcia, wsparcie osób ze środowisk defaworyzowanych 

i o mniejszych szansach. 

3. W projekcie planowana jest realizacja wsparcia, które będzie dostępne w równym stopniu 

dla wszystkich uczniów bez względu na płeć, pochodzenie, religię i niepełnosprawność. 

4. Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie w oparciu o obiektywne, 

niedyskryminujące kryteria. 
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5. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „Młodzi 
profesjonaliści ZSB w Europie”. 

6. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. 
7. W ramach wsparcia organizacyjnego i logistycznego projektu zaplanowano: 

przygotowanie lingwistyczne (53h), kulturoznawcze (9H), rozmowy wychowawczo-
pedagogiczne (4H), zarys technologii i wytycznych technicznych obowiązujących 
w Hiszpanii oraz  szkolenie BHP (7h) w tzw. dni wolne od nauki. 

8. Zajęcia w ramach wsparcia odbywać się będą: w Katowickim Centrum Edukacji 
Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach,  na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i w Hiszpanii (20 godzinny kurs 
z wykorzystaniem słownictwa branżowego z języka hiszpańskiego) i prowadzone 
będą w odpowiednio wyposażonych salach oraz przez wyspecjalizowaną kadrę 
nauczycieli. 

9.  Uczniowie wyjadą na praktyki zawodowe w podziale na dwie 18 osobowe grupy po 

3 osoby z każdego wymienionego poniżej zawodu (daty mobilności: I tura 7 - 20 maja 

2017r., II tura od 6- 19 maja 2018r.):  

1. Technikum: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik geodeta, 

technik realizacji nagrań i nagłośnień, technik technologii odzieży. 

2. Zasadnicza szkoła zawodowa: monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie.  

10. Mobilność w ramach dwuletniego projektu można odbyć tylko jeden raz, co oznacza, że 

uczeń zakwalifikowany do wyjazdu w I turze nie może składać ponownie aplikacji w roku 

następnym. 

 
 
§ 3.  Warunki rekrutacji do udziału w projekcie 

 

1. Osoby uprawnione do udziału w projekcie to uczniowie Katowickiego Centrum Edukacji 

Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach. 

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie „Młodzi profesjonaliści ZSB w 

Europie” jest zobowiązana do przedłożenia następujących dokumentów: 

I. formalnych: 

- Kserokopii legitymacji szkolnej; 

- Formularza zgłoszeniowego ( załącznik nr 1); 

- Deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 2); 

II. merytorycznych: 

- Wypełniona ankieta rekrutacyjna (załącznik nr 3) 

 
§ 4 Zasady rekrutacji 

 

1. Rekrutacja dotyczy uczniów klas II i III Technikum nr 1 i klasy II i III Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej nr 1. 

2. W ramach corocznej rekrutacji (w latach 2016- 2017) przeprowadzonej na przełomie 

listopada i grudnia zostanie wybranych na podstawie kryteriów maksymalnie 
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18 uczestników, proporcjonalnie do ilości uczniów z podziałem na poszczególne zawody 

z największą ilością punktów, a 3 kolejnych zostanie wpisanych na listę rezerwową. 

3. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans (w szczególności w odniesieniu 

do zawodów) w tym zasady równości płci. 

4. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, zapoznają się z całością tekstu 

niniejszego regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej szkoły a informacja 

o jego publikacji zostanie ogłoszona również przez system ogłoszeń dziennika 

elektronicznego. 

5. Rekrutacja odbywać się będzie od 24.11.2016 r. do 09.12.2016 r. (I tura) i 06.11.2017 r. 

do 24.11.2017r. (II tura). 

6. Przyjmowane są jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach, opatrzone 

datą i podpisem kandydata. 

7. Złożone dokumenty rekrutacyjne są weryfikowane pod względem formalnym, 

a kandydaci mają możliwość jednokrotnego poprawienia lub uzupełnienia dokumentów 

formalnych. 

8. Za termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę złożenia wszystkich 

wymaganych dokumentów poprawnych formalnie. 

9. Formularze zgłoszeniowe (w przezroczystej koszulce), przyjmowane są w sekretariacie 

szkoły w godzinach od 7:00 do 15:00 w terminie wskazanym w punkcie 5. 

10. Wyboru uczestników projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych 

dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu jako przewodniczący, 

kierownik szkolenia praktycznego, 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych i nauczyciel 

języka angielskiego zawodowego. 

11. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w dniu 16.12.2016 r. 

(I tura) i 01.12.2017 r. (II tura) z zastrzeżeniem pkt 14. 

12. O wyborze kandydata decyduje liczba uzyskanych punktów: 

a.  średnia ocen z przedmiotów ogólnych z ubiegłego roku; 
b.  ocena z języka angielskiego z ubiegłego roku; 
c.  ocena zachowania przeliczoną na punkty wg zasady: wzorowe - 6pkt, bardzo 

dobre - 5 pkt, dobre - 4pkt, poprawne - 3pkt.; 
d.  dodatkowe 6 pkt otrzyma uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji: społecznej 

(sierota, półsierota, przewlekle chora, niepełnosprawna, niepełnosprawność 
występująca w rodzinie) i ekonomicznej (pobierająca stypendium szkolne lub 
wyprawkę szkolną w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja do 
projektu). Uczeń otrzymuje jednorazowo 6 dodatkowych punktów na podstawie 
złożonego oświadczenia bez względu na ilość występujących kryteriów 
opisanych w pkt 12. d. ; 

e.  ocena z praktyki zawodowej z ubiegłego roku (technikum) / ocena z zajęć 
praktycznych (zasadnicza szkoła zawodowa) z ubiegłego roku. 

13. W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje w kolejności: 
ocena zachowania. 

14. O wynikach rekrutacji powiadomieni zostaną jedynie uczestnicy, którzy zostali 

zakwalifikowani do udziału w projekcie. 

15. Jeżeli osoba zakwalifikowana do projektu nie zgłosi się w dniu 16.12.2016 r. (I tura) i 

01.12.2017 r. (II tura)  w celu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik 
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nr 2), zostaje automatycznie skreślona z listy uczestników. Na powstałe miejsce przyjęta 

zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

16. Dokumenty złożone przez Kandydatów na Uczestników projektu nie podlegają zwrotowi. 

 
§ 5.  Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 

 

1. Zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w terminie do 3 dni 

przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć przygotowania językowo-kulturowego, 

składając odpowiednie oświadczenie do Koordynatora projektu (załącznik nr 4). 

2. Uznaje się, że uczestnik projektu zrezygnował z uczestnictwa w projekcie, gdy liczba 

jego nieobecności na zajęciach przekracza 20% ogólnej liczby zajęć. 

3. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia 

zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych oraz poniesionych na jego rzecz 

kosztów mobilności. W pozostałych przypadkach związany jest zapisami deklaracji 

uczestnictwa w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt.1, komisja 

rekrutacyjna kwalifikuje do udziału w Projekcie osobę z listy rezerwowej. 

4. W przypadku niewystarczającej liczby uczestników przewiduje się dodatkową rekrutację 

na podstawie tych samych kryteriów rekrutacyjnych. 

 

§ 6.  Postanowienia końcowe 

 

1. Koordynator projektu 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. 

2. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
Zatwierdził: 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się) 

do projektu „Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie” o numerze  2016-1-PL01-KA102-024013 w 

ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność 

kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu 

Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  

 

Część A – wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się)  

 

Dane podstawowe kandydata/tki 

Imię   

Nazwisko   

Płeć    

PESEL   

Data urodzenia (dd/mm/rrrr)   

Obywatelstwo   

Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)   

Telefon kontaktowy   

Email   

Informacje o kandydacie/tce 

Tryb kształcenia zawodowego1   

Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2   

Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego 

(0/1/2/3) 
  

Rok szkolny (20../20..)   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i publikację wizerunku zawartych w formularzu dla 

celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność 

kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor 

Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 

r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). 

…………………………………….……. 

data i podpis kandydata/tki 

Wypełnia rodzic kandydata/tki niepełnoletniej 
 

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność.  

 

…………………………………………. 

data i podpis rodzica/opiekuna 

                                                 
1 np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne 
2 Dostępne np. pod adresem: http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz  

http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz
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Część B – wypełnia koordynator projektu 

 

 

KARTA   OCENY   KANDYDATA 
ubiegającego się o udział w projekcie„Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie” o numerze  2016-1-PL01-

KA102-024013 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz 

mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu 

Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  

 
Data złożenia Formularza aplikacyjnego : …………….. 

 

12. KRYTERIUM  PUNKTACJA  
średnia ocen z przedmiotów ogólnych z ubiegłego roku; 
 

……/ 6p. 

 
ocena z języka angielskiego z ubiegłego roku; 
 

……/6p. 

 
ocena zachowania przeliczoną na punkty wg zasady: wzorowe - 6pkt, bardzo dobre - 5 

pkt, dobre - 4pkt, poprawne - 3pkt.; 
……/6p. 

 
dodatkowe 6 pkt otrzyma uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji: społecznej 
(sierota, półsierota, przewlekle chora, niepełnosprawna, niepełnosprawność 
występująca w rodzinie) i ekonomicznej (pobierająca stypendium szkolne lub 
wyprawkę szkolną w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja do 
projektu). Uczeń otrzymuje jednorazowo 6 dodatkowych punktów na podstawie 
złożonego oświadczenia bez względu na ilość występujących kryteriów 
opisanych w pkt 12. d. ; 

……/6p. 

ocena z praktyki zawodowej z ubiegłego roku (technikum) / ocena z zajęć 
praktycznych (zasadnicza szkoła zawodowa) z ubiegłego roku. 

……/6p 

 

ŁĄCZNIE PUNKTÓW  ……/ 30  p. 
 

 

Komisja Rekrutacyjna w składzie:                                                                Podpisy Komisji Rekrutacyjnej:    

 

1. Koordynator projektu jako przewodniczący …………………………………………. 

2. Kierownik szkolenia praktycznego……………………………………………………. 

3. Nauczyciel przedmiotów zawodowych ……………………………………………… 

4. Nauczyciel języka angielskiego zawodowego………………………………………… 
 

 

Kandydat/tka: zakwalifikował/ ła się     nie zakwalifikował/ła się      wpisany/na na listę rezerwową 

do w/w projektu.* 

 

……………………… ……………..………. 

data i podpis koordynatora projektu 

 

*zaznaczyć właściwe 
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Załącznik nr 2 

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie” 
Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024013 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko oraz nr pesel uczestnika 

 
 

jako rodzic/ prawny opiekun 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna 

 
 

deklaruję 

udział własny / mojego dziecka w projekcie 
 
„Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie” o numerze  2016-1-PL01-KA102-024013 w ramach 

projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 

kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe realizowanego przez Katowickie Centrum Edukacji 

Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach 

 
Jednocześnie oświadczam, że spełniam / moje dziecko spełnia kryteria 

kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie. 
 

Podane przeze mnie dane osobowe/ dane mojego dziecka są prawdziwe. 
Jestem świadoma(my) odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą. 
 

 

………………………………………                                                    ............................................................... 
miejscowość i data                                                                                    czytelny podpis ucznia 

   

 

 ……………………………………                                                      .................................................................. 
miejscowość i data                                                                                   czytelny podpis rodziców 
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Załącznik nr 3 

 

ANKIETA REKRUTACYJNA 

„Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie” 
Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024013 

 

Lp. Wypełnia kandydat (pytania 1 – 6) 

 
Punkty Wypełnia 

komisja 

1. Jakie masz oczekiwania związane z uczestnictwem w projekcie?         

 

 

 

 

 

0- 4p.  

2. Jakie działania zamierzasz podjąć przygotowując się do udziału w projekcie. 

 

 

 

 

 

0-3 p. 

 
 

3. Jakie nowe kompetencje zawodowe chciałabyś/chciałbyś zdobyć, a jakie 

umiejętności rozwinąć dzięki uczestnictwu w projekcie? 

 

 

 

 

0-3 p. 

 
 

4. W jakich konkretnych zajęciach bądź formach pracy chciałabyś/chciałbyś 

uczestniczyć u paracodawcy (wymień trzy w hierarchii ważności zaczynając 

od najważniejszych)? 

 

 

 

 

 

0-3 p. 

 
 

5. Jak podniesienie zawodowych kompetencji i wymiana doświadczeń wpłynie 

na jakość Twojej dalszej nauki, Twojej szkoły jako instytucji? 

 

 

 

 

0-3 p. 

 
 

6. W jaki sposób planujesz popularyzować efekty projektu? 

 

 

 

 

 

0-3 p. 

 
 

 

 
………………………………………                                                    ............................................................... 

miejscowość i data                                                                                    czytelny podpis ucznia  
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Załącznik nr 4 

 

 

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie” 
Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-024013 

 

Ja, niżej podpisany/podpisana 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko oraz nr pesel uczestnika 

 
 

jako rodzic/ prawny opiekun 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna 

 
 
 

oświadczam, że 
 

rezygnuję / moje dziecko rezygnuje z udziału w projekcie „Młodzi profesjonaliści ZSB w 

Europie” o numerze  2016-1-PL01-KA102-024013 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów 

i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze 

środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

realizowanego przez Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w 

Katowicach. 

 

 

………………………………………                                                    ............................................................... 
miejscowość i data                                                                                    czytelny podpis ucznia  

   

 

 ……………………………………                                                      .................................................................. 
miejscowość i data                                                                                   czytelny podpis rodziców 

 


