
 

 
 
 
 
 
 

Regulamin rekrutacji uczestników 
do projektu unijnego 

POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037681 
akcji KA1 – Mobilnośd edukacyjna, 

KA102 – Mobilnośd osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego: 
TWÓJ ZAWÓD TWOJĄ SZANSĄ 

 
Mobilnośd 1: 25.02.2018-17.03.2018 – Malaga, Hiszpania 

 16 uczniów klas 3 technik logistyk i technik cyfrowych procesów graficznych 
 
 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie nr 
POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037681 pn. TWÓJ ZAWÓD TWOJĄ SZANSĄ współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.  
2. Beneficjentem (Wnioskodawcą) projektu jest Zespół Szkół Nr 3, ul. Gen. Sowioskiego 1, 70-236 Szczecin, 
3. Celem głównym projektu jest rozwój praktycznych umiejętności zawodowych uczniów poprzez organizację 
praktyk zawodowych.  
4. Projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2017 do 31.08.2019 
5. W ramach projektu planowane są do realizacji praktyki zawodowe odbywające się poza granicami kraju.  
 
 
§ 2 DEFINICJE 
1) Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:  
a) Beneficjent/Wnioskodawca – Zespół Szkół Nr 3, ul. Gen. Sowioskiego 1, 70-236 Szczecin, 
b) Uczestnik projektu/Beneficjent ostateczny – zakwalifikowany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
regulaminie uczeo Zespołu Szkół Nr 3, 
c) koordynator projektu – osoba odpowiedzialna za organizację i realizację zadao projektu,  
d) opiekun szkolny – osoba sprawująca, przez czas trwania praktyk zawodowych, nadzór/opiekę nad 
uczestnikami projektu.  
e) Projekt – projekt pn. TWÓJ ZAWÓD TWOJĄ SZANSĄ POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037681 
f) Biuro projektu – Zespół Szkół Nr 3, ul. Gen. Sowioskiego 1, 70-236 Szczecin 
g) Instytucja Przyjmująca – instytucja za granicą kraju, zapewniająca wyżywienie, noclegi oraz miejsce 
realizacji praktyk,  
h) Komisja Rekrutacyjna – zespół  składający się z dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 , koordynatora projektu, 
przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego, 
przewodniczących Zespołów Przedmiotowych przedmiotów zawodowych oraz wychowawców klas biorących 
udział w rekrutacji. Zadaniem zespołu jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do Projektu 
 
§ 3 ZAKRES UDZIELANEGO WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU 
1. Wsparcie w ramach Projektu obejmuje zorganizowanie dla każdego Uczestnika praktyk zawodowych 
zgodnych z podstawą programową poza granicami kraju. 
2. Uczestnik będzie miał zapewniony transport na miejsce praktyk, noclegi i wyżywienie w Instytucji 
Przyjmującej, wsparcie Opiekuna oraz wszelkie materiały niezbędne do realizacji praktyk. 
3. Szczegółowy zakres wsparcia zawarty jest w odrębnej Umowie pomiędzy Uczestnikiem a Beneficjentem 
Projektu.  



 

 
 
 
 
 
 
§ 4 UCZESTNICZKI I UCZESTNICY PROJEKTU 
1. W projekcie uczestniczyd mogą uczennice i uczniowie szkoły Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinie uczęszczający w 
terminie wyjazdu tj. w lutym/marcu 2018 do klasy trzeciej klasy technik logistyk i technik cyfrowych 
procesów graficznych, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną 
zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną. 
2. Rekrutacja do projektu jest prowadzona zgodnie z zasadami polityki równych szans. 
3. Za przeprowadzenie procesu rekrutacji odpowiada w Komisja Rekrutacyjna Projektu.  
4. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrane/-ni na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych 
oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 
5. Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierowad będzie się, oprócz 
wymogów określonych w ust.1 - 4, następującymi preferencjami:  
5.1  Średnia ocen na koniec klasy II – maksymalnie 40 punktów wg poniższej tabeli 
5.2 Średnia ocen koocoworocznych z klasy II z 2 wybranych przez ucznia przedmiotów zawodowych oraz z 
języka angielskiego– maksymalnie 40 punktów wg poniższej tabeli 
 

Powyżej 5,0 40 punktów 

4,5 – 4,99 35 punktów 

4,0 – 4,49 30 punktów 

3,5 – 3,99 25 punktów 

3,0 – 3,49 20 punktów 

 
Zaokrąglenie średniej odbywa się do drugiego miejsca po przecinku według zasad matematycznych. 
5.3 Ocena z zachowania – na koniec klasy II: 
wzorowe – 20 pkt 
bardzo dobre – 15 pkt 
dobre –  10 punktów  
5.4  Laureaci i uczestnicy konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017 
 uczestnicy i laureaci na szczeblu ogólnopolskim  - 15pkt 
 laureaci na szczeblu regionalnym (wojewódzkim, międzywojewódzkim) - 10 pkt 
5.5 Pochodzenie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem – kryterium dochodowości:  
średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie za okres od 01.06.2017 do 31.08.2017: 
 do 1000 PLN – 15 pkt 
 1001 – 1500 – 10 pkt 
5.6 Rozmowa kwalifikacyjna (autoprezentacja) – maksymalnie 20 punktów 
5.7 Europass CV i list motywacyjny – maksymalnie 10 punktów 
6. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostają 
umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika / uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje 
zakwalifikowany uczeo/ uczennica z listy rezerwowej. 
7. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów decydowad będzie wynik 
rozmowy kwalifikacyjnej (autoprezentacja). 
8. W ramach tego projektu nie jest możliwy ponowny wyjazd na praktykę tej samej osoby. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
§ 5 PROCES REKRUTACJI 
 1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci. 
2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie od 13.09.2017 – 29.09.2017  
3. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeo w siedzibie szkoły oraz przekazywane 
będą w formie ustnej przez wychowawców klas lub koordynatora projektu. 
4. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1 
do niniejszego regulaminu) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wzór załącznik nr 2 do 
niniejszego regulaminu) do koordynatora z ramienia szkoły (w biurze projektu) 
5. W przypadku uchybieo formalnych wymagao rekrutacji kandydat / kandydatka może zostad poproszony 
bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu 
trzech dni roboczych. 
6. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 
3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane. 
7. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym koordynator projektu. 
8. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do udziału w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie 
niniejszego regulaminu sporządzając protokół z procedury rekrutacyjnej 
9. W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby uczestników / uczestniczek na daną praktykę, termin 
rekrutacji może ulec wydłużeniu do 1 miesiąca. 
10. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie Komisja, 
za pośrednictwem koordynatorki / koordynatora powiadamia uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu do 
uczestnictwa w projekcie. 
2. Uczestnicy zobowiązani są do:  
a) przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zapisów umowy;  
b) uzupełniania wskazanych przez Beneficjenta dokumentów oraz dostarczania informacji i wyjaśnieo 
niezbędnych do prowadzenia procesu monitoringu Projektu;  
c) bieżącego informowania Koordynatora Projektu i Opiekunów o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócid 
dalszy udział Uczestnika w Projekcie.  
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Uczestnik jest zobowiązany do złożenia 
Koordynatorowi, w terminie 3 dni od zaistnienia tego faktu, pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z 
podaniem przyczyny (Uczestnicy niepełnoletni - wraz z podpisem rodzica/opiekuna prawnego).  
11. Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustad w przypadku: 
- skreślenia z listy uczniów danej szkoły, 
- przyczyn losowych (np. długotrwała choroba). 
12. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ustępie 11 
dokonuje koordynator wpisując równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione 
merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji projektu) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do 
zastąpienia osoby skreślonej z listy. 
13. W chwili rozpoczęcia udziału w projekcie każdy z uczniów/uczennic podpisuje: 
• deklarację uczestnictwa w projekcie; 
• oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 
• Umowę o Staż definiującą zakres uczestnictwa w Projekcie oraz obowiązki zaangażowanych stron 
14. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w biurze projektu / sekretariacie szkoły. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
§ 6 POSTANOWIENIA KOOCOWE 
1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 04.09.2017 
2. Uczestniczka / uczestnik projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w 
projekcie w zakresie zdefiniowanym Umową o Staż. 
3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora projektu. 
 
 
Załączniki: 
 
1. Wzór formularza zgłoszeniowego 
 
2. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 


