REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„DOSKONALENIE ZAWODOWE POPRZEZ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ W MENTERODZIE”

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
1.
Projekt „Doskonalenie zawodowe poprzez praktykę zawodową w Menterodzie”- w ramach
Projektu staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry
kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015329
realizowany jest w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu w okresie
od 31.12.2015 r. do 30.12.2016 r.
2.
Projekt przewiduje odbycie dwutygodniowych praktyk zawodowych przez 15 uczniów
zasadniczej szkoły zawodowej (klas I i II) w Bildungszentrum der KAB gGmbH w Niemczech
w zawodach fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych.
3.
Partnerem Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława
jest Bildungszentrum der KAB gGmbH w Menterodzie.

III

Krzywoustego

w
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4.
Projekt skierowany jest do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół nr 2
im. Bolesława III Krzywoustego chętnych do rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności
zawodowych.
5.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ 2. CELE PROJEKTU
1.

Doskonalenie nabytych umiejętności zawodowych.

2.

Podniesienie

jakości

kształcenia

zawodowego

poprzez

nabycie

umiejętności

obsługi

cudzoziemców, zwłaszcza obywateli Niemiec.
3.

Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego.

4.

Stworzenie przyszłym pracownikom możliwości wejścia a na europejski rynek pracy.

5.

Wdrożenie do procesu samokształcenia i kształcenia ustawicznego.

6.

Rozwijanie współpracy z partnerami zagranicznymi.
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§ 3. ZASADY REKRUTACJI
1.
W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym
uczniom Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu, podjęte zostaną
następujące działania:
1) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie
na stronie internetowej www.zs2kolobrzeg.pl w zakładce Projekt Menteroda,
2) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz linku do regulaminu uczestnictwa
w projekcie na stronie Zespołu na Facebooku:https://www.facebook.com/Zespół-Szkół-nr-2im-Bolesława-III-Krzywoustego-w-Kołobrzegu,
3) zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie
na tablicy ogłoszeń „Doskonalenie zawodowe poprzez praktykę zawodową w Menterodzie”
w szkole,
4) przekazanie uczniom informacji o prowadzonej rekrutacji w projekcie przez wychowawców
klas oraz rodzicom na spotkaniach z rodzicami,
5) udostępnienie regulaminu rekrutacji w wersji papierowej w szkolnym sekretariacie.
2.

Zgodnie z zapisami projektu w mobilności weźmie udział 2 opiekunów i 15 uczniów.

3.
Rekrutacja do projektu trwa od 24.02.2016 r. do 07.03.2016 r., a wyjazd na praktyki
w Menterodzie odbędzie się w terminie 21.05.-04.06.2016.
4.
Młodzież zainteresowana udziałem w projekcie składa w szkolnym sekretariacie wypełnioną
ankietę rekrutacyjną (załącznik do regulaminu). Ostateczny termin złożenia ankiety 07.03.2016 r.
5.

Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
1) średnia ocen z przedmiotów objętych planem nauczania (I półrocze 2015/2016),
2) ocena z praktycznej nauki zawodu,
3) opinia opiekuna zajęć praktycznych,
4) umiejętność posługiwania się językiem niemieckim,
5) kultura osobista (opinia wychowawcy).

6.
Zadeklarowanie uczestniczenia w projekcie zobowiązuje ucznia do aktywnego podejmowania
działań projektowych przez cały okres jego realizacji.
7.

Rekrutacji uczestników dokona Komisja Rekrutacyjna złożona z
1) dyrektora Szkoły,
2) nauczyciela języka niemieckiego,
3) kierownika praktycznej nauki zawodu,
4) 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych.
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8.

Komisja za każde z określonych w pkt. 5. kryteriów przyznaje punkty:

1) pkt. 5, ppkt. 1-2: od 1 do 6 punktów;
2) pkt. 5 ppkt. 3. (opinia pozytywna): 1 punkt;
3) pkt. 5.ppkt. 4.:
a) słaba- 2 punkty,
b) dobra-4 punkty,
c) bardzo doba -6 punktów.
4) pkt. 5. ppkt. 5 (opinia pozytywna): 1 punkt;
9.
W przypadku takiej samej liczby punktów uzyskanej przez ucznia decyduje data złożenia
wniosku.
10.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu ucznia do projektu Komisja
Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym
z kandydatów.
11.
Po przeprowadzeniu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół z postępowania
oraz tworzy dwie listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie – listę główną oraz listę
rezerwową.
12.
Rodzice ucznia przystępującego do projektu wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka
w projekcie i przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodę na wykorzystanie wizerunku w związku
z działaniami projektowymi.
13.

Uczeń składa deklarację przystąpienia do projektu i zgodę rodziców w szkolnym sekretariacie.

14.
Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w mobilności zostanie podana do publicznej
wiadomości- wywieszona na tablicy ogłoszeń („Doskonalenie zawodowe poprzez praktykę zawodową
w Menterodzie” ) w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego dnia 21.03.2016 r.

§ 4. PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1.
Uczniom przysługuje prawo do złożenia odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej ogłoszonej
listami główną i rezerwową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia list.
2.
Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego złożenia. Uczestnik
powiadamiany jest o decyzji pisemnie.
3.
W przypadkach spornych dotyczących udziału w projekcie decyzję podejmie komisja złożona
powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
- wicedyrektor,
- wychowawca klasy,
- opiekun projektu.
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§ 5. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Uczestnik zobowiązuje się do:
1) przestrzegania zawartej umowy dotyczącej realizowanego projektu i porozumienia o programie
zajęć dla mobilności osób uczących się w ramach projektu,
2) udziału we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora dotyczących projektu;
3) terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;
4) tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań
przewidzianych w projekcie;
5) promowania projektu wśród społeczności szkolnej;
6) doskonalenia znajomości języka niemieckiego;
7) godnego wypełniania obowiązków ucznia-reprezentanta szkoły na forum;
8) międzynarodowym;
9) zachowywania się kulturalnie, podporządkowywania się poleceniom opiekunów;
10) dbania o dobre imię szkoły.

§ 6. ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE
1.
Uczeń ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia
o rezygnacji potwierdzonego podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.
2.
W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd na staż i rezygnacji z tego wyjazdu
z nieuzasadnionych przyczyn i terminie uniemożliwiającym organizację wyjazdu osobie z listy
rezerwowej, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej
rezygnacji.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
2.
W wyżej określonym przypadku aktualna treść regulaminu jest upubliczniana zgodnie
z zasadami określonymi w § 3. pkt. 1 ppkt 1-3 i 5.
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