REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW
DO PROJEKTU „EUROPEJSKI TECHNIK NA BYTOWSKIM RYNKU PRACY”
FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS PLUS
§1
Celem szczegółowych kryteriów naboru określonych w Regulaminie Rekrutacji uczestników na staż jest
wybór osób, które dają największe szanse na uwieńczony powodzeniem udział w projekcie i osiągnięcie
zamierzonych celów projektu.
§2
Rekrutacji uczniów i absolwentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
1. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie
2. Kierownik Szkolenia Praktycznego
3.Nauczyciele przedmiotów zawodowych z zakresu kształcenia w zawodzie technik pojazdów
samochodowych i technik informatyk
4. Nauczyciele języka angielskiego
5. Wychowawcy klas.
§3
1. Zaplanowano przeprowadzenie czterech naborów rekrutacyjnych do udziału w projekcie – dwa dotyczące
uczniów i dwa dotyczące absolwentów), w trakcie których wyłonione zostaną dwie 22 osobowe grupy
uczniów i dwie 7 osobowe grupy absolwentów wraz z osobami rezerwowymi (po dwie osoby rezerwowe dla
każdej z grup uczniowskich i po 3 osoby rezerwowe dla każdej z grup absolwentów).
§4
1.Uczestnikiem projektu może być uczeń klasy III Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjelnych w
Bytowie w zawodzie technik informatyk i technik pojazdów samochodowych oraz absolwent szkoły w
zawodzie technik informatyk.
2.Szczegółowe kryteria naboru uczestników do projektu
Wśród kryteriów naboru dla uczniów wymienić należy:
a. Wysoka średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana w poprzedniej klasie (1-6 pkt zgodnie
z wystawioną oceną);
b. Stopień znajomości języka angielskiego – średnia ocen z przedmiotu (1-6 pkt zgodnie z
wystawioną oceną);
c. Wysoka średnia ocen z przedmiotów zawodowych (1-6 pkt zgodnie z wystawioną oceną);
d. Ocena zachowania uzyskana w poprzedniej klasie (1-6 pkt zgodnie z wystawioną oceną);
Wśród kryteriów naboru dla absolwentów:
a. znajomość języka angielskiego
- wynik egzaminu maturalnego z egzaminu pisemnego z języka angielskiego (0-10
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pkt, 1 pkt na każde 10% wyniku egzaminu),
- wynik egzaminu maturalnego z egzaminu ustnego z języka angielskiego (0-20 pkt, 1
pkt na każde 10% wyniku egzaminu x2);
b. średnia ilość punktów z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (0 - 10 pkt, 1 pkt
na każde 10% wyniku egzaminu),
c. wynik egzaminu maturalnego. (zdał – 10 pkt, nie zdał – 0 pkt).
Ucznia/Absolwenta eliminuje ocena naganna z zachowania uzyskana odpowiednio na koniec poprzedniego
roku szkolnego lub ukończenia szkoły.
§5
Każde kryterium dla ucznia punktowane jest w skali od 1 do 6, zgodnie z wystawioną oceną. W przypadku
średnich ocen uwzględnia się liczbę do dwóch miejsc po przecinku. Łącznie kandydat - uczeń może
uzyskać 24 punktów a absolwent 50 punktów. Suma zdobytych punktów decyduje o miejscu na liście
uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Komisja Rekrutacyjna spośród wszystkich kandydatów
wybierze do programu praktyk w danym roku 22 uczniów: 10 z technikum informatycznego oraz 8 z
technikum pojazdów samochodowych oraz po dwie osoby z każdego zawodu do listy rezerwowych i 4
absolwentów oraz trzy osoby do listy rezerwowych.
§6
W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania kandydata zakwalifikowanego
wcześniej, w tym z powodu nieobecności na zajęciach przygotowawczych lub nie zaliczenie ich na
platformie edukacyjnej, uczeń/absolwent zostanie wykluczony z udziału w projekcie, a prawo do wyjazdu
uzyska osoba z listy rezerwowej z większą ilością punktów.
§7
W przypadku osób uzyskujących tę samą ilość punktów wynikającą z kryteriów regulaminu, pierwszeństwo
zyska uczeń/absolwent, w którego rodzinie dochód netto na jednego członka rodziny był niższy.
§8
Uczeń/Absolwent zgłaszający swoją kandydaturę do udziału w zagranicznym stażu powinien:
1. Złożyć formularz zgłoszeniowy w sekretariacie szkoły.
2. Wziąć udział w ankiecie rekrutacyjnej
3. Dostarczyć do koordynatora zgodę rodziców na wyjazd (dotyczy uczniów);
4. Podpisać zobowiązanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych kulturowych,
językowych i pedagogicznych - dotyczy uczniów lub udziału w kursie na platformie edukacyjnej
dotyczącym ww. tematyki– dotyczy absolwentów oraz dotyczących bezpieczeństwa podczas pobytu za
granicą;
5. Dostarczyć ksero dowodu osobistego lub paszportu.
§9
Absolwenci wezmą udział w
językowego online (OLS).

kursie językowym dostępnym za pośrednictwem systemu wsparcia
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§ 10
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej i ostateczna lista uczestników projektu wraz z listą rezerwową zostanie
ogłoszona na tablicy informacyjnej poświęconej programowi praktyk zagranicznych oraz na stronie
internetowej szkoły.
W ciągu 5 dni od zakończenia prac komisji zostanie zorganizowane spotkanie dla kandydatów i ich
rodziców.
§ 11
Uczeń/Absolwentów, który nie został zakwalifikowany przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w projekcie
ma prawo odwołać się na piśmie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia listy
zakwalifikowanych. Rozpatrzenie odwołania następuje w terminie do 7 dni od dnia wywieszenia list i ma
charakter ostateczny.
§ 12
W trakcie i po stażu uczeń zobowiązuje się:
1. Ściśle przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z projektu;
2. Do prowadzenia dzienniczka praktyk, w których sporządzać będzie notatki dotyczące czynności
wykonywanych podczas realizacji stażu;
3. Na bieżąco informować opiekuna o wszelkich nieprawidłowościach zauważonych podczas pobytu za
granicą;
4. Umieszczania na stronie internetowej szkoły wpisów dotyczących realizowanych zadań (w ramach
praktyk, zajęć kulturowo-społecznych i spędzania czasu wolnego);
5. Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w celu określenia rezultatów odbytego stażu;
6. Opracować prezentację na temat zajęć realizowanych u partnera i przedstawić ją społeczności szkolnej i
lokalnej.
7. Uczestniczyć w działaniach promujących i upowszechniających program Erasmus+, w Dniu Otwartym
Szkoły/Dniu Zawodowca, w Targach Edukacji i Pracy i innych.
§ 13
W trakcie i po stażu absolwent zobowiązuje się:
1. Ściśle przestrzegać regulaminu stażu pod rygorem wykluczenia z projektu;
2. Na bieżąco być w kontakcie z koordynatorem projektu i informować go o wszelkich nieprawidłowościach
zauważonych podczas pobytu za granicą;
3. Umieszczania na stronie internetowej szkoły wpisów dotyczących realizowanych zadań (w ramach
praktyk, zajęć kulturowo-społecznych i spędzania czasu wolnego);
4. Wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w celu określenia rezultatów odbytego stażu;
5. Opracować prezentację na temat zajęć realizowanych u partnera i przedstawić ją społeczności szkolnej i
lokalnej.
6. Uczestniczyć w działaniach promujących i upowszechniających program Erasmus+, w Dniu Otwartym
Szkoły/Dniu Zawodowca, w Targach Edukacji i Pracy i innych.
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