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REULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
 "Europejska praktyka - twoją szansą na udany start w zawodowym świecie" 

 
 

I. Informacje ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji i udziału w projekcie  "Europejska 
praktyka - twoją szansą na udany start w zawodowym świecie" nr 2017-1-PL01-
KA102-037770 w ramach programu Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna 

2. Projektodawcą jest Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej  
w Żywcu. 

3. Projekt jest realizowany w terminie 15.06.2017r. – 14.06.2019r. 

4. Głównym celem projektu jest objęcie wsparciem uczniów kształcących się  
w ZSB-D i wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do podjęcia atrakcyjnej 
pracy zawodowej na współczesnym rynku pracy. 

5. Szczegółowymi celami projektu są: 

a. wzrost kompetencji zawodowych uczniów  

b. wzrost kompetencji językowych w zakresie j. angielskiego  
i niemieckiego naszych uczniów  

c. wzrost kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów  

d. stymulacja rozwoju i orientacja na osiąganie sukcesu uczniów 

6. Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich Technikum nr 2  
w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu. 

7. Projekt obejmuje przygotowanie językowe, kulturowe, psychologiczno-
pedagogiczne i zawodowe, staż w Irlandii/Niemczech oraz ewaluację  
i upowszechnienie rezultatów projektu. 

8. Udział w projekcie jest bezpłatny, jego koszt jest finansowany z funduszy 
programu Erasmus+.  

 
II. Obowiązki uczestników  
 

1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do: 

a. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w ramach 
przygotowania kulturowego, językowego, psychologiczno-
pedagogicznego i zawodowego, podpisywania list obecności podczas 
zajęć, przystępowania do sprawdzenia umiejętności językowych i 
wzrostu kompetencji językowych w zakresie j. angielskiego i 
niemieckiego,  

b. pełnego i aktywnego udziału w stażu, 

c. przestrzegania regulaminu pobytu zagranicznego,  

d. udziału w ewaluacji i upowszechnianiu wyników projektu, 
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e. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach, mogących zakłócić 
udział  w projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnych nieobecności na 
zajęciach, 

f.  zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego 
przestrzegania,  

g. wyrażenia zgody 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. 

2. Udzielenia wsparcia w ramach projektu zaprzestaje się w przypadku:  
a. zmiany miejsca nauki przez uczestnika/uczestniczkę projektu 

b. rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

c. niewypełniania przez uczestnika obowiązków określonych  
w niniejszym regulaminie. 

 
III.  Rekrutacja 
 

1. Rekrutacja będzie przeprowadzona oddzielnie przed każdą mobilnością, tj. 
czerwiec 2017r., grudzień/styczeń 2017r., maj/czerwiec 2018r.,  grudzień/styczeń 
2018r. 

2. Rekrutacja odbywać się będzie w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii 
Europejskiej oraz polityką równych szans, w tym równości płci. O udział mogą 
ubiegać się uczniowie klas trzecich Technikum nr 2 w Żywcu 

3. W przypadku nie spełnienia przez nich stawianych warunków (np. brak 
akceptacji regulaminu, niewypełnianie podjętych zobowiązań, naruszenie norm 
właściwego zachowania), braku zainteresowania udziałem w projekcie, mogą  
w nim wziąć udział uczniowie klas drugich. Zostanie wówczas przeprowadzona 
rekrutacja uzupełniająca, poprzedzona kampanią informacyjną skierowaną do 
uczniów klas drugich.  

4. Zainteresowane osoby powinny złożyć Ankietę Uczestnika wg. załączonego 
wzoru w terminie do 20.06.2017r., 18.01.2018r., 18.05.2018r., 11.01.2019r.  
w sekretariacie ZSBD.  

5. Ankiety Uczestnika będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. 
6. Ocena formalna Ankiet Uczestnika, stanowiących formularz zgłoszenia do 

udziału w projekcie zostanie dokonana przez koordynatora projektu w terminie 
do 20.06.2017r., 18.01.2018r., 23.05.2018r., 14.01.2019r. Będzie ona 
obejmować sprawdzenie kompletności dokumentacji (złożenie wypełnienie 
wszystkich wymaganych pól, złożenie wszystkich wymaganych podpisów, 
załączenie oświadczenia rodziców o dochodach) oraz sprawdzenie terminu 
złożenia Ankiety Uczestnika. 

7. Do oceny merytorycznej zostanie powołana przez dyrektora ZSBD Komisja 
Rekrutacyjna w składzie: dyrektor, koordynator projektu, pedagog, wychowawcy 
klas, z których uczniowie tworzą grupy wyjazdowe. Ocena wniosków o udział 
zostanie dokonana w terminie do 21.06.2017r., 19.01.2018r., 23.05.2018r., 
16.01.2019r. na podstawie analizy listów motywacyjnych oraz załączników, 
zgodnie z następującymi kryteriami: 

a. dochodowe – max. 20pkt. (do 550zł/członka rodziny-20p; 551-650zł-15p; 651-
750zł-10p; powyżej 750zł-5p).  
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b. oceny z p. zawodowych – max. 20 pkt. (średnia z dokładnością do 0,1, punkty 
będą przyznawane następująco: średnia ≥ 5,0-20p; następnie za średnią niższą 
o 0,1 odejmowany będzie 1 pkt, tj. 4,9 – 19p, 4,8 – 18p, itd. aż do średniej ≤3,0 – 
gdzie będzie przyznawane 0p.) 

c. ocena z j. ang/niem.  za ostatni  semestr.-max. 20 pkt. (6-20p; 5-15p; 4-10p; 3-
5p, 2-1p.), 

d. ocena z zachowania – max. 20 pkt. (wzorowe-20p; b. dobre-15p; dobre-15p; 
poprawne-10p; nieodpowiednie-5p, naganne – 0p.), 

e. zainteresowanie zawodowe (udział w konkursach zawodowych) – max. 20pkt. 
(laureat - 20p; udział w ogólnopolskim - 15p; udział w regionalnym -10p; udział  
w powiatowym - 5p., udział w szkolnym – 1p.) Jeśli uczeń uczestniczył w kilku 
konkursach punkty dodaje się do sumy nie przekraczającej 20p. 

 
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. W przypadku, gdy dwóch kandydatów uzyska równą ilość punktów decydować 

będzie kolejność złożenia wniosku. 
9. Jeżeli zaistnieją okoliczności wymienione w punkcie 3. zostanie przeprowadzona 

rekrutacja uzupełniająca, która zakończy się 22.06.2017r., 24.01.2018r., 
23.05.2018r., 17.01.2019r.  

10. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do dnia 23.06.2017r., 29.01.2018r., 
25.05.2018r., 21.01.2019r. 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. W szkole listy zostaną wywieszone w 
gablotach na korytarzu i ogłoszone przez radiowęzeł szkolny oraz opublikowane 
na szkolnej stronie internetowej www.zsbd.edu.pl. Pełna dokumentacja  
z rekrutacji będzie znajdować się w dokumentacji szkolnej. 

 
IV.  Procedura odwoławcza 

 
1. Kandydat do uczestnictwa w projekcie, który w wyniku przeprowadzonej 

rekrutacji nie zakwalifikował się do projektu może, w terminie do 3 dni roboczych 
licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, złożyć 
pisemne odwołanie od wyników oceny merytorycznej Komisji ds. rekrutacji. 

2. Odwołania złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. 
3. Złożone odwołanie musi zawierać: 

a)  dane kandydata tożsame z danymi wskazanymi w Ankiecie 
uczestnika, 

b) wyczerpujące uzasadnienie podniesionych zarzutów odnośnie 
przeprowadzonej oceny dokumentacji rekrutacyjnej, ze wskazaniem w 
jakim zakresie, zdaniem Kandydata, ocena została przeprowadzona w 
sposób nieprawidłowy. 

4. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 5 dni roboczych przez dyrektora szkoły. 
5. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia protestu Komisja Rekrutacyjna uzna, że jest on 

zasadny, wówczas zostanie przeprowadzona powtórna ocena Kandydata.  
6. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia protestu Komisja Rekrutacyjna uzna, że protest nie 

jest zasadny, wówczas przekazuje na piśmie Kandydatowi informację o 
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negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w projekcie wraz z 
uzasadnieniem.  

7. O uznaniu bądź odrzuceniu protestu Kandydat zostanie poinformowany 
pisemnie, w ciągu 5 dni roboczych od daty posiedzenia komisji.  

8. Powtórna ocena dokonana przez Komisję ds. rekrutacji jest oceną wiążącą i 
ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.  

9. Ostateczna lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w 
projekcie, sporządzona zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej i będzie 
ogłoszona w terminie 5 dni roboczych od zakończenia procedury oceny.  
 

V. Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2017r. i obowiązuje do 
czasu zakończenia realizacji 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. 


