
            
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Praktyka zagraniczna – ulepszona jakość kształcenia uczniów”

Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie „Praktyka zagraniczna - ulepszona jakość 
kształcenia uczniów”

§1. Informacje o Projekcie

1. Projekt pn. „Praktyka zagraniczna –  ulepszona jakość kształcenia uczniów” realizowany jest
przez Zespól Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu na podstawie umowy 
o dofinansowanie projektu zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
2. Głównym celem Projektu jest umożliwienie 40 uczniom technikum nabycia kompetencji 
zawodowych i językowych na europejskim rynku pracy.
W ramach projektu wsparcie skierowane będzie do młodzieży, kształcącej się w zawodach objętych
Projektem, wykazujących się dobrą znajomością języka niemieckiego i niemieckiego zawodowego, 
zarówno do dziewcząt, jak i chłopców.
3. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach 
programu „Uczenie się przez całe życie”
4. Projekt realizowany jest w okresie: luty 2014 r. -  kwiecień 2015 r.
5. Praktykanci wyjadą na praktykę zawodową w 4 grupach po 10 osób.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty jego organizacji pokrywane są ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

§2. Oferowane formy wsparcia

1. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia 40 uczniom Technikum nr 2 w Zespole Szkół i Placówek 
im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu, kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik
hotelarz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
2. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące formy wsparcia:
- intensywny kurs języka niemieckiego (20 godz.), 
- trening dotyczący metod szukania pracy wraz z opracowaniem dokumentów aplikacyjnych z 
nauczycielem przedmiotów zawodowych (4 godz.)
- konsultacje z nauczycielem przedmiotów zawodowych (2 godz. dla każdego uczestnika),
- przygotowanie mentalno- pedagogiczne z pedagogiem szkolnym nt. jak należy sobie radzić w 
trudnych sytuacjach oraz w sytuacjach kryzysowych, jak sobie radzić ze zmianą środowiska, jak 
zaadaptować się w nowym otoczeniu, jak podejmować wyzwania oraz jak kreatywnie animować 
czas wolny (4 godz.),
- szkolenie „Mały poradnik dobrych manier” (2 popołudnia),
- spotkanie mentalne i wprowadzenie do praktyk przez partnera niemieckiego,
- trening komunikacyjny ze niemieckimi trenerami (4 godz.).
3. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone w grupach, bądź indywidualnie, zgodnie z przyjętym 
harmonogramem zajęć, ustalonym w trakcie realizacji Projektu.
4. Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni
wolne od zajęć dydaktycznych.
6. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w terminie realizacji zajęć.



7. Uczestnik projektu ma zapewnione materiały i pomoce dydaktyczne, wykorzystywane
podczas prowadzenia zajęć dodatkowych.

§3. Uczestnicy Projektu

1. Dostęp do udziału w Projekcie będzie spełniać zasady równości szans, w tym płci.
2. Do uczestnictwa w Projekcie może zostać przyjęty uczeń, który w dniu zgłoszenia swojej 
kandydatury uczęszcza do Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu, bez 
względu na miejsce stałego zameldowania.

§4. Rekrutacja uczestników Projektu

1. Wstępny nabór uczestników projektu przeprowadzony będzie przez komisję powołaną przez
dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu, w składzie: dyrektor 
szkoły mgr Marek Koziorowski, wicedyrektor mgr Artur Zacłona oraz koordynator projektów 
mgr Katarzyna Maligłówka-Pająk.
2. Termin rekrutacji:
Rekrutacja uczestników do dwóch pierwszych grup Projektu zostanie przeprowadzona w grudniu 
2013r. oraz w styczniu 2014r.
3. Podstawą kwalifikacji uczestników Projektu jest:
- znajomość języka niemieckiego,
- średnia ocen z przedmiotów zawodowych,
- ocena z zachowania,
- opinia wychowawcy i pedagoga szkolnego (asertywność, zaangażowanie w życie szkoły),
- stopień zmotywowania - rozmowa dyrekcji i wychowawcy z każdym kandydatem,
- rozmowa native-speakera (przedstawiciela SHW) z poszczególnymi kandydatami 
4. Utworzona zostanie lista rezerwowa Projektu.
5. Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie oznacza akceptację niniejszego regulaminu
rekrutacji oraz zasad udziału w projekcie.
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie (przed rozpoczęciem zajęć dodatkowych) 
któregoś z zakwalifikowanych uczestników projektu, na jego miejsce zostanie zaproszona osoba 
z listy rezerwowej.

§5. Prawa i obowiązki uczestników Projektu

1. Każdy uczestnik Projektu ma prawo do:
- uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin w zajęciach organizowanych w ramach Projektu ,
- otrzymania pakietu szkoleniowego i innych pomocy dydaktycznych do zajęć, w których 
uczestniczy w ramach Projektu.
2. Każdy uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
- systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu, zgodnie z ustalonym 
harmonogramem zajęć,
- samodzielnego nadrobienia opuszczonych zajęć w przypadku nieobecności,
- bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócić jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach,
- złożenia kompletu wymaganych dokumentów (oświadczenie i wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, umowa o staż),
- zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jego akceptacji poprzez złożenie podpisu pod 
deklaracją uczestnictwa,
- wypełniania ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu, udzielania 
odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w Projekcie,
- stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją Projektu,



- przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbałości o sprzęt i urządzenia, 
wykorzystywane w trakcie realizacji projektu,
- informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.

§6. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

1. W trakcie realizacji Projektu rezygnacja ucznia z udziału jest dopuszczalna w przypadkach 
uzasadnionych zdarzeniem losowym lub chorobą i wymaga usprawiedliwienia w formie pisemnego
oświadczenia o przyczynie rezygnacji, złożonego w ciągu 7 dni, od momentu zaistnienia przyczyn-
przez rodzica lub opiekuna prawnego.
2. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności, przekraczających więcej niż 20 %
zrealizowanych zajęć, Realizator Projektu ma prawo usunąć uczestnika z grupy.
3. W celu zapewnienia ciągłej i pełnej obsady grup, Realizator Projektu przewiduje utworzenie list 
rezerwowych uczestników.
4. W przypadku rezygnacji uczestnika lub usunięcia z Projektu, jego miejsce zajmuje pierwsza 
osoba z listy rezerwowej.
5. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy, w przypadku 
naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

§7. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły
i zasady, wynikające z PO KL, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa 
wspólnotowego i polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych 
osobowych.
2. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.

 …...............................................                                              …......................................................
             podpis ucznia                                                                                          podpis rodzica/ prawnego opiekuna

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez 
całe życie”

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach 
programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani
Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób 
wykorzystania zawartych w niej informacji.


