Kompetencje zawodowe bez granic.
Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-036443

Regulamin rekrutacji do projektu
nr 2017-1-PL01-KA102-036443
„Kompetencje zawodowe bez granic”

I. Informacje ogólne.
 Regulamin
określa
proces
rekrutacji
i
udziału
w
projekcie
nr 2017-1-PL01-KA102-036443 i skierowany jest do uczniów obecnych klas drugich,
trzecich i czwartych technikum ( technik mechatronik, mechanik, elektryk, urządzeń i
systemów energetyki odnawialnej, chłodnictwa i klimatyzacji).
 Beneficjentem (projektodawcą) projektu jest Zespół Szkół Technicznych im. płk.
Gwidona Langera w Cieszynie.


Projekt jest realizowany w terminie: 01.09.2017-31.08.2019.

 Głównym celem projektu jest: podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów
Technikum poprzez udział w zagranicznym stażu zawodowym.


Szczegółowymi celami projektu są:

a) wzrost kompetencji językowych i komunikacyjnych;
b) nabycie nowych
kwalifikacjami;

umiejętności

zawodowych

skorelowanych

ze

zdobywanymi

c) wzbogacenie wiedzy o kulturze innego kraju europejskiego;
d) kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, radzenia sobie ze stresem;
e) podniesienie swojej samooceny zawodowej;
f) zdobycie certyfikatów potwierdzających nabycie nowych umiejętności oraz udział w stażu.
 Projekt obejmuje przygotowanie językowe, kulturowe i merytoryczne, staż w Sewilli oraz
ewaluację i upowszechnienie rezultatów projektu.


Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest finansowany z funduszy UE.

a) drobne wydatki własne pokrywają uczestnicy z własnego kieszonkowgo;
b) organizatorzy zastrzegają możliwość pokrywania kosztów dojazdu na lotnisko z
prywatnych funduszy uczestników projektu;
c) uczestnicy zobowiązani są do zakupu strojów roboczych we własnym zakresie.
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II. Obowiązki uczestników.
1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do:
a. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w ramach przygotowania
kulturowego, językowego i merytorycznego, podpisywania list obecności podczas zajęć,
przystępowania do sprawdzenia umiejętności językowych;
b. wpłaty 200 zł zaliczki, która stanowi zabezpieczenie rezerwacji biletów lotniczych w razie
rezygnacji uczestnika z wyjazdu na staż,(zaliczka zostanie zwrócona przed wyjazdem);
c. pokrycia kosztów zmiany rezerwacji biletu lotniczego w przypadku rezygnacji z wyjazdu
z przyczyn innych niż losowe;
d. pełnego i aktywnego udziału w stażu;
e. przestrzegania regulaminu miejsca odbywania stażu oraz miejsca zakwaterowania podczas
pobytu w Sewilli;
f. udziału w ewaluacji i upowszechnianiu wyników projektu;
g. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić udział w projekcie
oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na zajęciach;
h. zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania.
2. Uczestnik (uczestniczka) projektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych uczestnika
projektu - dane osobowe będą przetwarzane przez realizatora projektu wyłącznie w celu
udzielenia wsparcia w realizacji projektu, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości
w ramach projektu.
3. Udzielenia wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:
a) zmiany miejsca nauki przez uczestnika / uczestniczkę;
b) rezygnacji z uczestnictwa w projekcie;
c) niewypełniania przez uczestnika obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.
III. Rekrutacja.
1. Rekrutacja odbywać się będzie w zgodzie z założeniami polityk horyzontalnych Unii
Europejskiej oraz polityką równych szans, w tym równości płci. W wyniku procesu rekrutacji
zostanie wyłonionych 16 uczestników projektu. O udział mogą ubiegać się uczniowie
obecnych klas drugich, trzecich i czwartych Technikum Mechaniczno-Elektrycznego nr 3 w
Cieszynie – kierunki: technik mechatronik, mechanik, elektryk, urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej, chłodnictwa i klimatyzacji.
2. W wypadku niespełnienia przez nich stawianych warunków (np. brak akceptacji
regulaminu, niewypełnianie podjętych zobowiązań, naruszenie norm właściwego zachowania)
lub braku zainteresowania udziałem w projekcie, mogą w nim wziąć udział uczniowie innych
klas. Zostanie wówczas przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca, poprzedzona kampanią
informacyjną skierowaną do uczniów tych klas.
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3. Zainteresowane osoby powinny złożyć wypełnioną Ankietę Uczestnika oraz list
motywacyjny wg załączonego wzoru.
4. Ankiety oraz listy motywacyjne będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.
5. Ocena formalna wniosków o udział w projekcie zostanie dokonana przez koordynatorów
projektu. Będzie ona obejmować:
 sprawdzenie kompletności dokumentacji (złożenie listu motywacyjnego, udzielenie
odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w Ankiecie Uczestnika);


sprawdzenie terminu złożenia aplikacji.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Uczestnicy przystąpią do testu
angielskiego.

sprawdzającego kompetencje językowe z języka

7. Do przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków zostanie powołana Komisja
Rekrutacyjna w składzie: koordynatorzy projektu, wychowawcy klas oraz dyrektor szkoły.
Ocena wniosków o udział w projekcie zostanie dokonana. na podstawie analizy listów
motywacyjnych oraz załączników zgodnie z następującymi kryteriami:
 zaangażowanie w szkolne i pozaszkolne projekty związane z edukacją zawodową,
osiągnięcia w tym obszarze (max. 5 punktów);
 średnia z ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na koniec roku szkolnego (max.
6 punktów – punktem odniesienia będzie 6-stopniowa skala ocen);
 ocena z testu z języka angielskiego (maks. 6 punktów - punktem odniesienia będzie 6stopniowa skala ocen);
 ocena z zachowania uzyskana na koniec roku szkolnego (maks. 6 punktów - punktem
odniesienia będzie 6-stopniowa skala ocen);
 propozycje zaangażowania w opracowanie materiałów, wykorzystanie rezultatów i ich
upowszechnienie (najwyższa możliwa liczba punktów 5);
 pochodzenie z rodziny niepełnej, wielodzietnej, o niskim statusie materialnym – ma to
związek z koniecznością zapewnienia wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym (maks. 2 punkty).
Komisja Rekrutacyjna na podstawie powyższych kryteriów dokona kwalifikacji uczestników,
następnie sporządzi listę zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie oraz listę
rezerwową. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem Protokołu z rekrutacji.
8. Jeżeli zaistnieją okoliczności wymienione w punkcie 2. zostanie przeprowadzona
rekrutacja uzupełniająca.
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9.Informacje o wynikach naboru zostaną przekazane każdej zainteresowanej osobie
indywidualnie, do wszystkich jednostek organizacyjnych zostanie przesłana lista osób
zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa i informacja o liczbie osób ubiegających się o udział
w projekcie. Pełna dokumentacja projektu będzie się znajdować w dokumentacji szkolnej.
V. Procedura odwoławcza.
 Kandydat do uczestnictwa w projekcie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie
zakwalifikował się do projektu może, w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia
otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, złożyć pisemne odwołanie od wyników
oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej.
 Odwołania złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych przez dyrektora szkoły.
IV. Postanowienia końcowe.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2017 r. i obowiązuje do dnia
zakończenia Projektu.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Rekrutacji należy do Koordynatora Projektu.

