
 

Strona 1 z 6 
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Praktyki zawodowe bez granic” 

realizowanym w ramach programu Erasmus+ przez  

Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie 

 

§ 1. 

Informacja o projekcie 

 

1. 

Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia rekrutacji uczniów do projektu oraz 

ogólne zasady uczestnictwa w projekcie. 

 

2. 

Projekt „Praktyki zawodowe bez granic” jest realizowany przez Zespół Szkół Technicznych 

im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie w ramach programu Erasmus+,  

Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w  sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe  

3. 

Wytyczonymi celami projektu są:   

GŁÓWNE:  

− podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności szczególnie przydatnych na 

rynku pracy 

− poprawa jakości i poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia Zespołu Szkół 

Technicznych 

− kształcenie świadomości, że uczenie się przez całe życie jest kluczową kompetencją 

współczesnego pracownika 

− zwiększenie efektywności uczenia języków, wzmacnianie motywacji ich znajomości, 

budowanie świadomości międzykulturowej Unii Europejskiej 

− uczenie szacunku dla godności drugiego człowieka, uczenie, jakimi wartościami są prawa 

człowieka i mniejszości narodowych, że ich respektowanie jest warunkiem demokracji; 

zapobieganie radykalizacji postaw. 

SZCZEGÓŁOWE: 

• pogłębienie wiedzy zawodowej i umiejętności jej zastosowania w praktyce, w 

rzeczywistym środowisku pracy  

• zapoznanie z nowoczesnymi procesami technologicznymi, metodami, organizacją pracy w 

firmach zagranicznych 

• wzmocnienie synergii kształcenia zawodowego w szkole i u pracodawcy  

• kształcenie umiejętności planowania, samodzielnej i zespołowej pracy, szacunku dla 

kompetencji, wiedzy, odpowiedzialności za podejmowane działania, porozumiewania się 

w języku obcym branżowym 

• poprawa jakości i skuteczności kształcenia, wyników egzaminów z kwalifikacji w 

zawodzie 

• rozbudzenie chęci podwyższania kwalifikacji 
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• kształcenie otwartości, szacunku dla odmienności kulturowej 

• zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru Zespołu Szkół Technicznych. 

 

4. 

Projekt jest realizowany w terminie od 02.09.2019 r. do 01.09.2021 r. 

 

5. 

Udział w projekcie jest bezpłatny.  

 

6. 

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 65 uczniów Zespołu Szkół Technicznych 

spełniających szczegółowe kryteria udziału w projekcie. 

 

 

§ 2. 

Uczestnicy projektu i kryteria naboru 

 

1. 

Uczestnikiem projektu może być uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie. 

 

2. 

Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest złożenie Formularza aplikacyjnego 

wraz z wymaganymi załącznikami do sekretariatu szkoły. 

 

3.  

Szczegółowe kryteria naboru uczestników do projektu są następujące:  

• uczniowie kształcący się w zawodach: 

   Węgry: technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik technologii    

                chemicznej 

   Portugalia: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik analityk 

   Hiszpania: technik elektryk, technik elektronik, technik informatyk, technik analityk 

• wiek uczestników w momencie aplikowania: uczeń klasy drugiej 

• roczna ocena klasyfikacyjna zachowania za ostatni rok szkolny 

• średnia ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniego roku szkolnego  

• frekwencja za ostatni rok szkolny 

• ocena z języka angielskiego (Portugalia, Hiszpania, Węgry – technik technologii   

   chemicznej) lub języka niemieckiego (Węgry – technik elektryk, technik elektronik, technik  

   mechanik) z ostatniego roku szkolnego 

• dodatkowe uznane osiągnięcia techniczne, udział w konkursach i olimpiadach  

   technicznych/zawodowych, zajęciach zawodowych kółek zainteresowań 

• kryterium opisowe - motywacja do wyjazdu na staż w odpowiednim dla wyjazdu języku   

   obcym 

Dwa pierwsze kryteria są bez punktów, natomiast pozostałe są punktowane następująco: 
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średnia ocen z przedmiotów zawodowych liczba punktów 

2.01 – 3.00 2 

3.01 – 4.00 3 

4.01 – 5.00 4 

5.01 – 6.00 5 

 

ocena z języka angielskiego/niemieckiego liczba punktów 

dopuszczający 2 

dostateczny 3 

dobry 4 

bardzo dobry / celujący 5 

 

ocena zachowania liczba punktów 

poprawne 2 

dobre 3 

bardzo dobre 4 

wzorowe 5 

 

frekwencja liczba punktów 

95.01 – 100 % 5 

90.01 – 95 % 4 

85.01 – 90% 3 

80.01 – 85% 2 

75.01 – 80% 1 

 

udział w zajęciach zawodowych kółek zainteresowań – 2 pkt. 

udział w konkursie, olimpiadzie na etapie szkolnym – 3pkt. 

udział w konkursie, olimpiadzie na etapie rejonowym/okręgowym – 4 pkt. 

finalista, laureat konkursu, olimpiady – 5 pkt. 

uznane osiągnięcie techniczne – 5 pkt. 

motywacja do wyjazdu na staż – 0 ÷ 3 pkt.  

 

Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście.  

Spośród wszystkich kandydatów komisja rekrutacyjna wybierze: 

• staż Węgry: 25 uczniów – 5 elektryków, 5 elektroników, 10 mechaników i 5 technologów 

chemicznych, z największą ilością punktów (lista główna) i dodatkowo 5 kolejnych 

uczniów – 1 elektryk, 1 elektronik, 2 mechaników, 1 technolog chemiczny (lista 

rezerwowa). 

• staż Portugalia: 20 uczniów – 2 elektryków, 4 elektroników, 10 informatyków i 4 

analityków, z największą ilością punktów (lista główna) i dodatkowo 5 kolejnych uczniów 

– 1 elektryk, 1 elektronik, 2 informatyków i 1 analityk (lista rezerwowa). 

• staż Hiszpania: 20 uczniów – 2 elektryków, 4 elektroników, 10 informatyków i 4 

analityków, z największą ilością punktów (lista główna) i dodatkowo 5 kolejnych uczniów 

– 1 elektryk, 1 elektronik, 2 informatyków i 1 analityk  (lista rezerwowa). 

 

Przy jednakowej ilości punktów decydujący jest głos wychowawcy, uwzględniający sytuację 

rodzinną ucznia: niepełnosprawność w rodzinie, wielodzietność, samotne wychowywanie 
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przez rodzica/opiekuna, zagrożenie wykluczeniem społecznym, obniżony standard życiowy, 

gospodarstwo domowe bez osób pracujących. 

 

 

§ 3. 

Przebieg rekrutacji 

 

1. 

Rekrutacja do projektu będzie przebiegać w terminie 03 ÷ 20 września 2019r. 

 

2. 

Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się dnia 08 października 2019r. 

Listy zakwalifikowanych do projektu uczniów (główne i rezerwowe) zamieszczone zostaną 

na stronie internetowej szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

3. 

Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna w składzie: 

• Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 

• Koordynator projektu 

• Nauczyciel z odpowiedniego dla wyjazdu języka obcego 

• Wychowawca 

 

Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z przyznanymi punktami w poszczególnych kategoriach, 

sporządza listę osób zakwalifikowanych do projektu (główną i rezerwową).  

 

4. 

Kandydatom do udziału w projekcie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły, w formie pisemnej, w terminie do 3 dni roboczych od 

dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Rozpatrzenie odwołania następuje w terminie do 5 dni 

roboczych od dnia złożenia odwołania i ma charakter ostateczny. 

 

5. 

W przypadku: zdarzenia losowego, łamania Statutu Szkoły, uzyskania kary regulaminowej za 

zachowanie, nieuzasadnionych lub nagminnych nieobecności na zajęciach przygotowawczych 

lub spotkaniach organizacyjnych, braku zaangażowania w realizację projektu ucznia 

umieszczonego na liście głównej -  zostanie on wykluczony z projektu „Praktyki zawodowe 

bez granic” a do wyjazdu na staż prawo uzyska osoba z listy rezerwowej, z zachowaniem 

ustalonej na niej kolejności. 

 

§ 4. 

Zakres wsparcia 

 

1. 

W ramach projektu każdy uczestnik objęty zostanie następującymi formami wsparcia: 

- zajęcia przygotowawcze przed wyjazdem na staż: 

• zajęcia kulturowe – 10 godzin 

• warsztaty językowe języka obcego zawodowego – 20 godzin 

• zawodowe zajęcia związane z tematyką projektu – 20 godzin 
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• zajęcia z przygotowania pedagogicznego – 10 godzin 

- praktyka zawodowa – 7÷8 godzin dziennie 

 

2. 

Zajęcia przygotowawcze odbywać się będą przed wyjazdem, zgodnie z ustalonym wspólnie z 

uczniami harmonogramem spotkań. Zajęcia te będą prowadzone w soboty. W zajęciach 

przygotowawczych do wyjazdu aktywnie uczestniczą również osoby z listy rezerwowej. 

 

3. 

Planowany termin wyjazdu: 

 

Węgry: 03 ÷ 16 maja 2020r. 

Hiszpania: 03 ÷ 16 maja 2020r. 

Portugalia: 24 maja ÷ 06 czerwca 2020r. 

 

4. 

Staż uczniów odbędzie się: 

a) na Węgrzech w Veszprém, w firmach: Elektrocenter, I.D.S., Balluff, GNSZ Kft., Tobak 

Metál Kft, Zömbik Kft., Ferro Trió Bt., Bakony Kerámia Kft. 

 

b) w Portugalii, w Bradze, w firmach: VerdeCenter,  XDOC - Equipamentos Escritório, 

VHV – Consultoria Informática, Unipessoal,  IFIX, Numica, VerdeData, A2 Análises 

Químicas, ProWorld, THERMOPISTA, Triaf 

 
c) w Hiszpanii, w Sewilli, w firmach: APP Informática, Ayuntamiento de Santiponce, 

Citroen - Viuda de Terry, EME Catedral Hotel, Fiat Italian Motor Village, IngeMark, 

Laboratorios Innoagral S.L, Instalaciones Luis Pérez, merkaBit, Microsur, Servicio 

Técnico J.Capi - Jorge Sanchez Capita, Sevilla Wagen, SKODA Cartuja Motor, Zackro 

PC Parque Alcosa 

Szczegółowy program  zostanie przedstawiony uczestnikom przed wyjazdem.  

 

5. 

W ramach projektu każdemu z uczestników zostanie zapewnione: 

• pokrycie kosztów podróży z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca odbywania   

   praktyk i z powrotem 

• zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu za granicą, przejazdy lokalne 

• ubezpieczenie: odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, pomoc  

   assistance, koszty leczenia  

• pokrycie kosztów organizacji czasu wolnego 

 

6. 

Staż ma charakter nieodpłatny. Podczas stażu uczestnik nie ponosi żadnych kosztów z tym 

związanych, ale też nie zarabia. 
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§ 5. 

Obowiązki uczestników 

 

1. 

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do terminowego wypełniania 

dokumentów wymaganych przez Narodową Agencję programu Erasmus+ i Zespół Szkół 

Technicznych.  

 

2. 

Zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany brać udział we wszystkich etapach  

realizacji projektu. 

 

3. 

Uczestnicy, którzy zrezygnują z udziału w projekcie, ponoszą koszty w części  

proporcjonalnej do nakładów finansowych już poniesionych przez Zespół Szkół 

Technicznych, czy Narodową Agencję programu Erasmus+. 

 

4. 

Uczestnicy, którzy ze względów dyscyplinarnych zostaną wykluczeni z udziału w projekcie 

ponoszą pełne skutki finansowe związane z tym faktem. 

 

 

§ 6. 

Postanowienia końcowe 

 

1. 

Zespół Szkół Technicznych zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Regulaminu lub 

wprowadzenia dodatkowych postanowień, jeśli wynikać one będą z obowiązków związanych 

z prawidłową realizacją projektu. 

 

2. 

W przypadku dokonania zmian w regulaminie rekrutacji, informacja na ten temat dostępna 

będzie na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.  

 

3. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

4. 

Szczegółowe informacje o Programie Erasmus+ znajdują się na stronie internetowej: 

http://erasmusplus.org.pl 

 


