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§1
Postanowienia ogolne
1. Niniejsz)' Regulamin okresia szczegotowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji
uczestnikow projektu oraz zasady organizacji prakt\'k zagranicznych.
2. Projekl ..Europejski rynck bcz granic dIa uczniow staszowskiego Ekonomika" jest
projektem partiierskim realizowanym przez: Zespot Szkot l^konomicznych im. Jana
Pawta II w Staszowie pehii^cym rol^ Partnera Wysylajgcego (Beneficjenta) oraz
Sistema Turismo s.r.l. we Wtoszech petni^cym rol^ Partnera I*rzyjmuj^cego.
3. Oiownym celem projektu jest zdobycie doswiadczen zawodowych oraz wzrost
mobilnosci zawodowej uczniow Zespoht Szkol Ekonomicznych im, Jana Pawla II
w Staszowie, realizacja koncepcji uczenia si^ przez cale iycie i mobilnosci, poprawa
jakosci i skutecznosci ksztatcenia oraz szkolenia, rozwqj kluczowych kompetencji,
zwi^kszanie kreatywnosci i innowacyjnosci, w tym przedsi?biorczosci, wzrost
intemacjonalizacji szkoly, wzrost kompetencji j^zykowjch, spolecznych
i komunikacyjnych. wzrost kompetencji uczestnikow i nauczycieli zaangazowanych
w projekt w zakresie ICT. poprawa przejrzyslosci i uznawalnosci nabytych
umiej^tnosci, wzrost samodzielnosci. pewnosci siebie u uczestnikow.
4. Projekt realizowany jesl w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2019 r.
5. Biuro projektu miesci si? w siedzibie Zespolu Szkol Ekonomicznych im. Jana Pawla II
w Staszowie, ul, SzJtoIna 11
6. Informacje o realizowanym projekcie i wszelkie zwi^ane z nim dokumenty dostqine
w siedzibie Zespdu Szkol Ekonomicznych im. Jana Pawla II w Staszowie oraz na
szkolnej tablicy ogloszeii,
7. Projekt pn. „Europejski rynek bez granic dIa ucznidw staszowskiego Ekonomika"
jest realizowany w ramach Programu Erasmus+.
§2
Uczeslnicy projektu
1, W ramach projektu wsparciem obj^tych zostanie 58 uczni6w spelniaj^cych kryteria
udziahl w projekcie:
a) jest uczniem klasy III Technikum zywienia i uslug gastronomicznych
b) jest uczniem klasy III Technikum logistycznego
c) jest uczniem klasy III Technikum ekonomicznego
d) jest uczjiiem klasy III Technikum hotelarskiego
e) jest uczniem klasy III Technikum organizacji reklamy
0 jest uczniem klasy III Technikum informatyczJiego
g) poswiadczy brak przeciwwskazaii zdrowotnych do odbycia sta±u
h) zlozy deklaracj? przystqpienia do projektu.
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§3

„Regulamin rekrutacji i kryteria nabom w projekcie mobilnoSci Erasmu5+"

Regulamin rekrutacji uczcstnik6vv projektu „KAI - Mobilnoi^ cdukacyjna;
KAI02 - MobilnoS^ os6b ucz^cych si^ i kadry w ramach ks/lalccnia zawodowego",
realizowanego w ramach I'rogramu lLrasmus+ pn. „ICuropejski rynek bcz granic
dia uczniow staszonskiego t:konomika"Nr projektu: 20I8-I'PI.0I-KAI02' 049438
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Zasady rekrutacji
1. ICazdy uczeii przcd zgloszeniem chfci udzialu w projekcie jest zobowi^any do
zapoznania si? z ninicjsz^m Regulaminem rekrutacji i kryleriami naboru
w projekcie mobilnokiowym Erasmus-t-.
2. Rekrutacja prowadzona b^dzie w biurze projektu tj. w Zcspole Szkol Ekonomicznych
im. Jana Pawla II w Staszowie.
3. Zaplanovsano przeprowadzeniejednego naboru rekrutacyjnego do udziahi w projekcie,
w trakcie klorego wjtonionjch zostanie odpowiednio 58 uczestnikow wpisanjch na
list? podslawowq oraz min 20 uczestnikow wpisanych na list? rezerwowq,
spelniaj^cych kryteria zawarle w regulaminie.
4. Informacje o terminie naboru zamieszczone zostanq na stronie intemetowej szkoly oraz
na tablicy ogloszeii w szkole.
5. Warunkiem zgloszenia ch?ci udziahi w projekcie jest wypehiienie:
-na ctapie formalnym procesu rekrutacji:
a) deklaracji udzialu w projekcie (Zalgcznik nr 1),
b) deklaracji przystqpienia do projektu (Zal^cznik nr 2),
c) oswiadczenia o braku przeciwwskazaii zdrowotnych do udziahi w praktykach
zagranicznych (/.al^cznik nr 3)
-na II ctapie rekrutacji (tzw. merytorycznym):
d) kany uczestnictwa w projekcie wTaz z zal^cznikami (Zalgcznik nr 4),
i zioienia tych dokumcnl6w osobi^cie w sekrelariacie szkoly.
e) przystqpienie do lestu z j?zyka angielskiego
0 przystqpienie do teslu z przedmiotow zawodowych
6. Dokumenty dost?pne s^ w sekretariacie szkoty lub na stronie intemetowej
www
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7. Przyjmowane b^d^ formularze rekrutacyjne na wlasciwym druku, opatrzone datq
i podpisem potencjalnego uczestnika/ Rodzica.
8. Do analizy dokumentow rekrutacyjnych oraz ustalenia listy uczestnikow projektu
zostanie powolana Komisja Rekrutacyjna, w sklad ktorcj wejd^:
a) koordynator projektu
b) 3 nauczycieli przedmiotow zawodowych
c) nauczyciel j?zyka angielskiego
d) 4 wj'chowawcow klas
9. Komisja Reknitacyjna w oparciu o ztozone formularze rekrutacyjne oraz zlozon^
dokumentacj? wyloni ostateczn^ list? uczestnikow oraz uloZy list? rezerwow^.
10. O zakwalifikowaniu si? do udziahi w projekcie uczestnicy zostan^ powiadomieni na
spotkaniu informacyjnym oraz w postaci ogloszenia na stronie intemetowej,
11. Rekrutacja na wyjazd do Rimini we Wloszech w ramach projektu odb>'wa si? na
podstawie klasyfikacji punklowej i wynikow osiqgni?c w poprzednim roku szkolnym
2017/2018, zgodnie z nast?puj^cymi kryteriami:
a)
b)
c)
d)

Test umiej?tnosci z j. angielskiego - max 20 pkt
Srednia ocen zj .obcego i j, obcego zawodowego - max 6 pkt
Test umiej?tnosci zawodowych - max 20 pkt
Srednia occn z przedmiotow zawodowych - max 6 pkt
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e) Wynikj w nauce na koniec roku szkolnego 2017/2018 - od 0 do 20 pkt. zgodnie z
tabelg;
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przeprowadzonej rozmowy z takimi uczestnikami. Komisja rekrutacyjna przeprowadzi
rozmow? kwalifikacyjn^ w cz^sie ktorej zada pytania: "DIaczego 1 Y powinienes
pojechac na staz. jakie s^ Twoje oczekiwania odnosnie realizacji sla±u zagranicznego,
w jaki sposob b?dziesz promowal/la efekty mobilnosci?"
13. Uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom zgodnie z procedure odwolawczq w terminie
3 dni prz>'sluguje prawo odwolania si? na pismie od decyzji Komisji rekrutacyjnej do
DjTektora Szkoly. Dyrektor ma trzy dni na udzielenie odpowiedzi na olrzymane
odwoianie.
14. Gdyby ktorys z wybranych uczniow, wpisanych na list? podstawow^ nie mogl wzi^c
udzialu w staiu z przyczyn losowych na jego miejsce wejdzie osoba z listy rezerwowej
z najwi?kszq liczbq punktow.
§4
Postanowienia koiicowe
Uczestnik projektu, ktory nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych
osobow^ch dla potrzeb Projektu nie moze wzigc udziahi w projekcie.
Beneficjent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do Regulaminu lub
wprowadzania dodatkowych postanowieri, jesli wjnikac one b?d4 z o b o w i ^ o w
zwiqzanych z prawidlowg realizacjg projektu.
Regulamin wchodzi w Zycie z dniem 28,11.2018 r,
W przypadku dokonania zmian w regulaminie rekrutacji, informacja na ten temat
dost?pna b?dzie w Biurze Projektu oraz na stronie intemetowej:
www.zsestaszow.eu
Zatwierdzam:
DYREKTOR SZKOLY

g) Za brak godzin nieusprawiedliwionych dodatkowe 5 pkt.
h) Szczegolne osi^gni^cia (np. zwyci^stwa w konkursach zeun^trznych, najwyzsza
srednia w szkole lub w klasie, uzyskanie stypendium itp.) - do 6 pkt.
i) Occna za zachowanie od 0 do 6 pkt. zgodnie z poni^z^ tabel^:
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j) AktywnoSi uczestnika - praca na rzecz klasy {samorz^d klasowy, pomoc
koleZeiiska. itp.) - max. 5 pkt.
k) Aktywnosc uczestnika - praca na rzecz szkoly i srodowiska (np. wolontariat,
zawody sportowe, sztandar, itp.) - ma\ 5 pkt.
12. W przypadku uz>'skania przez uczniow tej samej. Iqcznej liczby punktow, o kolejnosci
na liscie decydowac b^dzie komisja rekrutacyjna na podstawie wjTiikow
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