REGULAMIN REKRUTACJI
UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE" MISTRZOWIE
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - PIERWSZE KROKI DO SUKCESU
ORAZ KOMPETENCJE ZE SMAKIEM-WŁOSKIE TRADYCJE
KULINARNE” O NUMERZE 2017-1-PL01-KA 102 -036252
„PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW ORAZ
KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW
PO WER NA ZASADACH PROGRAMU ERASMUS+
SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
§1
Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników w Zespole Szkół Przyrodniczo Technicznych w Międzyświeciu w projekcie pt.: "Mistrzowie architektury krajobrazu pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem-włoskie tradycje kulinarne”
§2
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych
w Międzyświeciu w ramach projektu " Mistrzowie architektury krajobrazu pierwsze kroki do sukcesu oraz Kompetencje ze smakiem-włoskie tradycje
kulinarne” o numerze 2017-1-pl01-ka 102 -036252 „Ponadnarodowa mobilność
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze
środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor kształcenia i szkolenia
zawodowe
oraz partnera zagranicznego Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes
Berlin-Brandenburg e.V. w Poczdamie w Niemczech
2.

Staż zagraniczny w okresie od 03 czerwca 2018r. do 16 czerwca 2018r.- 2 tygodnie

3.

Adres beneficjenta projektu:
Zespół Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu
ul. Malinowa 10, Międzyświeć
43 - 430 Skoczów
tel. +48 338533766
Projekt jest realizowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor

4.

kształcenie i szkolenia zawodowe
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§2
Uczestnicy projektu
Uczestnikami projektu będą uczniowie z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej w roku szkolnym
2017/2018, uczących się w zawodzie technik architektury krajobrazu, którzy spełnią kryteria
określone w niniejszym regulaminie i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną
zakwalifikowani do udziału w projekcie.
§3
Harmonogram rekrutacji
Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem projektu. Stosowne ogłoszenia
dotyczące rekrutacji znajdować się będą na szkolnej tablicy informacyjnej oraz na stronie
internetowej szkoły.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1.
2.

3.
4.

Przekazanie informacji o realizacji projektu
Powołanie komisji rekrutacyjnej.
Ogłoszenie regulaminu rekrutacji.
Przyjmowanie Formularzy Zgłoszeniowych oraz Deklaracji uczniów przez komisję.
Wybór uczniów przez komisję rekrutacyjną:
a) przeliczenie punktów uzyskanych przez uczniów,
b) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych i listy rezerwowej.
Złożenie deklaracji przez osoby zakwalifikowane do realizacji praktyki w Niemczech
Spotkanie z uczestnikami i ich rodzicami osób zakwalifikowanych do projektu.
Podpisanie umowy z uczestnikami projektu.
§4
Procedura wyboru uczestników projektu
Uczniowie zostaną wyłonieni w wyniku rekrutacji przeprowadzonej przez Komisję
Rekrutacyjną w Zespole Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu.
W skład Komisji rekrutacyjnej wchodzą:
a) Dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu,
b) koordynator projektu,
c) wychowawcy klas wytypowanych do wyjazdu
d) nauczyciel przedmiotów zawodowych
e) nauczyciel j. angielskiego.
Rekrutacja na staż zagraniczny odbywać się będzie w formie posiedzenia Komisji
rekrutacyjnej.
Zakwalifikowanie ucznia na praktyki zawodowe zostanie dokonane na podstawie skali
punktowej, a mianowicie:
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Za ocenę z języka angielskiego:
- za ocenę celującą z języka angielskiego
- za ocenę bardzo dobrą z języka angielskiego
- za ocenę dobrą z języka angielskiego
- za ocenę dostateczną z języka angielskiego
- za ocenę dopuszczającą z języka angielskiego
Za średnią ocen z przedmiotów zawodowych:
- średnia od 4,5 i powyżej
- średnia od 4,0 - 4,4
- średnia od 3,5 - 3,9
- średnia od 3,0 - 3,4
- średnia od 2,5 - 2,9

- 6 pkt.
- 5 pkt.
- 4 pkt.
- 3 pkt.
- 2 pkt.
- 6 pkt.
- 5 pkt.
- 4 pkt.
- 3 pkt.
- 2 pkt.

Za ocenę z zachowania - następująca punktacja:
- ocena wzorowa.
- 6 pkt.
- ocena bardzo dobra
- 5 pkt.
- ocena dobra
- 4 pkt.
- ocena poprawna
- 3 pkt.
Punktacja będzie również obejmowała np. kryteria:
-dotychczasowe osiągnięcia ucznia w zakresie przedmiotów zawodowych - 3 pkt.
(olimpiady, konkursy)
- praca społeczna
- 5 pkt.
5. Uczeń ubiegający się o praktyki zagraniczne w ramach Projektu w wyznaczonym terminie
powinien złożyć w sekretariacie szkoły Formularz zgłoszeniowy podpisany przez siebie oraz
rodzica lub opiekuna prawnego.
6. Komisja kwalifikacyjna dokona wyboru kandydatów na podstawie przyznanych punktów.
7. Komisja rekrutacyjna wyłoni grupę 16 osób z zawodu technik architektury krajobrazu,
zakwalifikowanych na praktyki zagraniczne. Jednocześnie ogłoszona zostanie lista rezerwowa w
ilości 2-6 osób. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej
tablicy do dnia 16 marca 2018r.
8. Osoby rezerwowe wchodzą automatycznie na listę wyjeżdżających w przypadku rezygnacji lub
skreślenia z listy osoby zakwalifikowanej z listy głównej.

1.

§5
Prawa i obowiązki uczestnika praktyk
Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
a) udziału w zajęciach, do których się zakwalifikował,
b) uczestnictwa w wyjeździe do Niemiec na 2-tygodniową praktykę,
c) zgłaszania uwag i oceny zajęć w których uczestniczy,
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d) otrzymania dokumentów:
 potwierdzającego ukończenie szkolenia z języka niemieckiego
 dokumentu Europass-Mobility (potwierdzającego odbycie praktyk
Niemczech
 inne dokumenty potwierdzające ukończenie praktyki lub szkolenia

w

2.

Każdy uczestnik zajęć pozalekcyjnych zobowiązuje się do:
a) zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu,
b) uczestnictwa we wszystkich zajęciach przygotowujących, organizowanych przez
szkołę do czasu wyjazdu na praktykę,
c) uczestnictwa w wyjeździe do Niemiec na 2-tygodniową praktykę,
d) przestrzegania regulaminu instytucji, w której odbywa się praktyka,
e) udziału w popularyzacji i upowszechnianiu wyników projektu, w którym brał udział
po jego zakończeniu i na zasadach określonych przez organizatora-szkołę,
f) pisemnego usprawiedliwiania nieobecności u nauczyciela prowadzącego zajęcia
w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

3.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczeń zobowiązany jest do
złożenia koordynatorowi projektu pisemnej rezygnacji z podaniem jej powodu.

4.

Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy
uczestników w przypadku:
a) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia uzasadniony rażącym naruszeniem
zasad uczestnictwa w zajęciach,
b) rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie,
c) w przypadku opuszczenia powyżej 2 godz. zajęć.

5.

Skreślenie uczestnika projektu z listy uczestników w trakcie odbywania praktyki
zagranicznej wiąże się z poinformowaniem rodziców lub opiekuna prawnego
uczestnika projektu, którzy zobowiązani są niezwłocznie osobiście odebrać uczestnika
z miejsca jego pobytu zagranicznego na swój koszt oraz pokryć wszystkie koszty
związane z projektem.

6.

Skreślenie ucznia z listy uczestników projektu dokonuje koordynator projektu
wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej,
zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy. W razie nie wyrażenia zgody
na udział w projekcie osoby z listy rezerwowej, proponuje się następną w kolejności, aż
do skutku.
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§6
Postanowienia końcowe
1. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
należy do Dyrektora Szkoły ZSP-T w Międzyświeciu.
2. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Uczestnik nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie, chyba, że zachodzą
okoliczności opisane jak § 5 pkt.5.
4. Do czasu całkowitego rozliczenia projektu uczestnik jest zobowiązany do udzielania wszelkich
wyjaśnień w kwestiach ułatwiających ewaluację oraz rozliczenie projektu.
5. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 05 marca 2018 r. od chwili ogłoszenia przez
Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych w Międzyświeciu.
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