REGULAMIN
rekrutacji do Projektu „Trening czyni mistrza - kreujemy przyszłość zawodową
uczniów Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim”

Tytuł projektu: Trening czyni mistrza - kreujemy przyszłość zawodową uczniów
Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim

Projekt numer: 2015-1-PL01-KA102-015372
Beneficjent: Zespół Szkół
Projekt realizowany w roku szkolnym 2015/2016 Czas trwania: 31.12.2015- 30.12.2016
przez Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim w ramach projektu systemowego „Staże
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry
kształcenia”na zasadach Erasmus +
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników oraz zasady uczestnictwa w
projekcie mobilności „Trening czyni mistrza - kreujemy przyszłość zawodową uczniów
Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim” realizowanego w ramach projektu systemowego„Staże
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry
kształcenia” na zasadach Programu Erasmus+
2. Celem projektu jest rozwój zawodowy uczestników przez zdobycie doświadczenia
warsztatowego za granicą oraz doskonalenie językowe. Dodatkowo realizacja projektu
pozytywnie wpłynie na ich rozwój osobisty, poszerzenie horyzontów światopoglądowych,
poznanie kultury pracy w Niemczech, co zwiększy potencjalnie ich mobilność zarówno na
krajowym, jak i europejskim rynku pracy.
3. Projekt przewiduje 2 - tygodniowe praktyki zagraniczne w Niemczech w terminach:
8 osób z klasy II TŻiUG oraz III TŻiUG w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego
we Frankfurcie nad Odrą w okresie od 17.04.2016 do 30.04.2016;

10 osób z klasy III TUF oraz II TUF w ośrodku szkoleniowym Izby Rzemieślniczej we
Frankfurcie nad Odrą w okresie od 17.04.2016 do 30.04.2016
9 osób z klasy II TB oraz III TB w Centrum Szkoleniowym w Cottbus w okresie od
17.04.2016 do 30.04.2016;
13 osób z klasy III TMR oraz II TMR w ośrodku szkoleniowym Izby Rzemieślniczej w
Poczdamie – Centrum Promowania Rzemiosła w Goetz w okresie od 17.04.2016 do
30.04.2016;
10 uczniów II i III klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych do - ESKO
Kotowski KG / PensionImbachhorn w Fusch. Realizację wyjazdu zaplanowano na czerwiec
2016r. 28-dniowy wyjazd
4. Uczniowie będą mieć zapewnioną opiekę opiekunów szkolnych oraz partnera
przyjmującego.
5. Udział w Projekcie ma na celu rozwój kompetencji:
Zawodowych - nabycie nowych umiejętności zawodowych w zależności od kierunku
kształcenia, poznanie zasad organizacji pracy na stanowisku.
Językowych - wykształcenie komunikacji w języku niemieckim ogólnym oraz zawodowym;
poprawa poziomu znajomości słownictwa zawodowego.
Międzykulturowych - wykształcenie postawy tolerancji i otwartości na inne kultury; poznanie
dziedzictwa historyczno - kulturowego Niemiec.
Osobistych - nabycie umiejętności pracy w grupie i zespole, oraz zarządzania czasem,
rozbudzenie; pasji poznawczych i motywacji; wzrost wiary we własne możliwości i
umiejętności, wzrost samodzielności i zaradności; wzmocnienie odporności na sytuacje
stresogenne.
§2
Warunki uczestnictwa w projekcie
Uczestnikami Projektu mogą być uczniowie II klas, którzy kształcą się w zawodzie technik
żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa, technik mechanizacji rolnictwa,
technik usług fryzjerskich oraz III klas zawodu technik mechanizacji rolnictwa, technik
organizacji usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich, technik budownictwa,
uczęszczający do Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim , spełniający warunki uczestnictwa.
§3
1. Nabór uczestników projektu zostanie przeprowadzony przez powołaną do tego celu
Komisję Rekrutacyjną w składzie :
Koordynator projektu – mgr Rafał Ciupa.

Dyrektor-mgr Bogusław Łazik.
Wychowawcy oraz nauczyciele języka niemieckiego poszczególnych klas biorących udział w
projekcie.
Pedagog szkolny.
2. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy wypełnić, wydrukować i
własnoręcznie podpisać „formularz aplikacyjny” a następnie przekazać go koordynatorowi
projekty (Rafał Ciupa) lub specjaliście ds. wdrażania projektu (Monika Wieczorek)
3. Formularz Aplikacyjny do pobrania zamieszczony jest stronie internetowej Zespołu Szkół
– www.zsgorzow.pl
4. Termin składania formularzy aplikacyjnych upływa : 15 styczeń 2016
5. Komisja rekrutacyjna na podstawie terminowo przekazanych formularzy aplikacyjnych
wyłoni uczestników praktyk oraz listę rezerwową uczestników, stosując się do kryteriów
rekrutacji na praktyki zagraniczne, które stanowią załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji.
6. Każdy kandydat otrzyma na adres e-mail wskazany przez niego w przekazanym formularzu
aplikacyjnym informację zwrotną.
7. Procedura odwoławcza: Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do odwołania się od
decyzji Komisji rekrutacyjnej. Sugerowany termin odwołań to okres 7 dni od decyzji Komisji.
Proponowany termin wynika z harmonogramu projektu.

ZAŁĄCZNIK NR 1
KRYTERIA REKRUTACJI
Rekrutowana młodzież to osoby z II i III młodzieżowych klas technikalnych (Technikum
Żywienia i Organizacji Usług Gastronomicznych,Technikum Budownictwa,Technikum Usług
Fryzjerskich oraz Technikum Mechanizacji Rolnictwa), zarówno nieletnich jak i pełnoletnich,
zainteresowanych uczestnictwem w proponowanych formach wsparcia. Przewidujemy
następujące kryteria naboru w połączeniu z wartościami punktowymi:

1.Zamieszkiwanie na wsi, 6p.
2.Zamieszkiwanie w mieście - 3p.
3.Trudna sytuacja rodzinna - konieczna opinia wychowawcy oraz pedagoga szkolnego
(pierwszeństwo dla uczniów z rodziny niepełnej, zastępczej, z bezrobociem w rodzinie,
sieroty, eurosieroty): 1-3p.

4. Semestralna ocena z zachowania:
• 6p. – wzorowa
• 5p. – bardzo dobra
• 4p. - dobra
• 3p. – poprawna
• 2p. – nieodpowiednia
• 0p. – naganna

5. Frekwencja (punkty za niską absencję i godziny usprawiedliwione):
• 6p. - 0- 20h
• 5p. – 21-40h

• 4p. – 41-60h
• 3p. – 61-80h
• 2p. – 81-100h
• 1p. -101-120h

6.Gdy są to godziny nieusprawiedliwione przyjmuje się wartości punktowe ujemne:
• -1p. 0-20h
• -2p. – 21-40h
• -3p. – 41-60h
• -4p. – 61-80h
• -5p. – 81-100h
• -6p. – 101-120h
7. Semestralna ocena z języka niemieckiego:
• 6p. – wzorowa
• 5p. - b. dobra
• 4p.- dobra
• 3p.- dostateczna
• 2p.- dopuszczająca
• 0p.- niedostateczna
8. Semestralna ocena z wybranego przez komisję rekrutacyjną przedmiotu zaw. w danej
profesji:
• 6p. – wzorowa
• 5p. - b.dobra
• 4p.- dobra
• 3p.- dosta.

• 2p.- dopusz.
• 0p.- niedost.
Zgodnie z założeniami wnioskodawcy część w/w kryteriów spowoduje, że uczestnictwo w
projekcie będzie formą mobilizacji i nobilitacji dla uczniów.
Nad przejrzystością procesu rekrutacji czuwać będzie komisja rekrutacyjna w składzie:
koordynator projektu, specjalista ds wdrażania projektu, dyrektor, pedagog, wychowawcy
klas. Od chwili ustalenia listy uczestników (podstawowej i rezerwowej) zostaną oni objęci
opieką w celu przygotowania do praktyk.

