
  
 

PROJEKT:  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

REGULAMIN  

rekrutacji do projektu 

„Na drodze do kariery – praktyki zawodowe dla technika logistyka i 

technika ekonomisty” 

 Nr projektu: 2012-1-PL1-LEO01-27984 

 

§ 1 

Informacja o projekcie  

1. Projekt pt.: „Na drodze do kariery – praktyki zawodowe dla technika logistyka i 

technika ekonomisty” realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana 

Pawła II w Staszowie w ramach programu Leonardo da Vinci - Program Uczenie się 

przez całe życie - Projekty Mobilności. Projekt jest współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   

 

2. Celem głównym projektu jest sfinansowanie wyjazdu na praktyki zawodowe do Niemiec 

dla 24 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w zawodach technik 

logistyk i technik ekonomista. Praktyki odbędą się w okresie od 20.05.2013 do 

14.06.2013 w niemieckich przedsiębiorstwach. 

 

3. Projekt przeznaczony jest dla uczniów kl. III Technikum, którzy w ramach  

obowiązkowego programu nauczania odbywają czterotygodniowe praktyki w zakładach 

pracy.  

 

4. Z uwagi na zróżnicowaną liczbę uczniów w obu zawodach ustala się podział na dwie 

grupy rekrutacyjne: 

- technik logistyk: 8 osób 

- technik ekonomista: 16 osób 

Ilość uczniów w poszczególnych grupach może ulec zmianie w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego. Ogólna liczba uczestników projektu nie może ulec zmianie. 
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§ 2 

Warunki uczestnictwa w projekcie 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie/uczennice kl. III Technikum w zawodach 

technik logistyk i technik ekonomista, którzy: 

- wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce, a w szczególności z języka niemieckiego, 

języka angielskiego oraz przedmiotów zawodowych;  

- odznaczają się wysoką kulturą osobistą, komunikatywnością i odpowiedzialnością za 

podejmowane decyzje; 

- nie mają przeciwskazań zdrowotnych do wyjazdu na praktyki zawodowe poza 

miejscem zamieszkania. 

 

 

§ 3 

Przebieg procesu rekrutacji do projektu 

1. Informacje o naborze do uczestnictwa w projekcie będą umieszczane na szkolnej stronie 

internetowej projektu www.zsestaszow.eu oraz na tablicy ogłoszeń. 

2. Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona w miesiącu lutym 2013 

roku przez Komisję Kwalifikacyjną w składzie: Dyrektor Szkoły, Zastępca Dyrektora ds. 

praktyk zawodowych, koordynator projektu, wychowawcy klas III technika logistyka i 

technika ekonomisty, nauczyciel języka niemieckiego. 

3. Rekrutacja prowadzona będzie w następujących etapach: 

a) przyjęcie zgłoszeń od uczniów w formie podań, 

b) rozpatrzenie podań i wstępna weryfikacja pod kątem spełnienia warunków, o 

których mowa w § 2. 

c) przeprowadzenie testu diagnozującego z języka niemieckiego oraz z języka 

angielskiego, 

d) sporządzenie listy rankingowej uczennic i uczniów zakwalifikowanych do udziału                           

w projekcie oraz listy rezerwowej. 

 

4. Każdy uczeń, który zgłosi chęć uczestnictwa w projekcie zostanie oceniony w skali 

punktowej. Suma punktów z poszczególnych kategorii decyduje o miejscu na liście 

rankingowej.  

 



  
 

PROJEKT:  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

5. Punkty przyznawane będą według następującego schematu:  

 

- ocena z języka angielskiego wyrażona cyfrą - od 1 do 6 punktów 

- ocena z języka niemieckiego - od 1 do 6 punktów 

- ocena z języka obcego zawodowego - od 1 do 6 punktów 

- oceny z przedmiotów zawodowych - od 1 do 6 punktów z każdego przedmiotu  

- ocena z zachowania - od 1 do 6 punktów 

- opinia wychowawcy – od 1 do 6 punktów 

- wynik punktowy uzyskany w teście diagnozującym z języka angielskiego 

- wynik punktowy uzyskany w teście diagnozującym z języka niemieckiego  

Pod uwagę bierze się oceny semestralne uzyskane jako ostatnie przed rozpoczęciem 

rekrutacji. 

 

6. W przypadku, gdy suma punktów jest identyczna u dwóch lub więcej uczniów, w pierwszej 

kolejności rozstrzyga wynik punktowy uzyskany z testu z języka niemieckiego, następnie 

wynik z testu z języka angielskiego. 

 

7. Prace Komisji Kwalifikacyjnej  zostaną udokumentowane protokołem, listą uczestników                  

i listą rezerwową. 

 

8. Listy zostaną podane do wiadomości zainteresowanych osób. 

 

 

9. Nie przewidujemy ograniczeń w dostępie do projektu, szczególnie ze względu na płeć, 

miejsce zamieszkania, dochody, sprawność.  Rekrutacja uczestników Projektu odbywa 

się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym z zasadą równości płci. Zakłada 

się bowiem równy dostęp do Projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się 

w grupie potencjalnych uczestników. 

 

 

 

 

 

……………………………………    ………………………………….. 

                 miejscowość, data                                                                                                  podpis Koordynatora Projektu 

 


