REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„MŁODZIEŻ ZDOBYWA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE”
realizowanego
w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
w ramach Program Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
- Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia
zawodowego

1. Informacje o projekcie
1.1. Projekt realizowany jest w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w terminie od 1 września
2016 do 30 czerwca 2018 roku.
1.2 Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie, jest
uczniem klas trzecich kształcący się w zawodzie: technik organizacji reklamy i technik cyfrowych procesów
graficznych w ZCKOiZ, na jednakowych zasadach bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub
pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną.
1.3. Głównym elementem realizacji Projektu będzie udział dwóch 16-osobowych grup uczniów ww. klas w
praktykach zagranicznych w Hiszpanii (pierwsza grupa w roku szkolnym 2016/ 2017; druga grupa w roku 2017/
2018).
2. Zasady rekrutacji uczestników projektu
2.1. Rekrutacja prowadzona będzie we wrześniu 2016 r. i maju /czerwcu 2017 r. przez Zespół Rekrutacyjny Projektu
2.2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:
•

Przewodniczący Zespołu ds. projektów UE – Grzegorz Florek



Koordynator Projektu - mgr Anna Wandzel – Lipina,



Nauczyciel przedmiotów zawodowych (w obu zawodach) – Bożena Marzec– Kałuża i Małgorzata Gruszczyńska,



Nauczyciel języka angielskiego – Joanna Kądziela



Nauczyciel przedsiębiorczości – Grażyna Kaczmarek

2.3. Informacje na temat przebiegu rekrutacji będą udostępnione na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie
szkolnej poświęconej projektom unijnym, obok sali 112.
3. Przebieg rekrutacji:

3.1. Podczas postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać 45 punktów. Kryteria kwalifikacji:
•

Opinia wychowawcy klasy (frekwencja, wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, zaangażowanie w życie
społeczności klasowej i szkolnej, reprezentowanie ZCKOiZ w środowisku lokalnymi i udział w zajęciach
dodatkowych, stosunek do społeczności szkolnej: uczniów i pracowników ZCKOiZ) – od 0 do 25 punktów,

•

Sprawdzian poziomu znajomości języka angielskiego (portfolio w języku angielskim diagnozujące umiejętność
prezentacji swojego rozwoju zawodowego oraz znajomość terminologii zawodowej i komunikacji w środowisku
zawodowym) – od 0 do 10 punktów,

•

Sprawdzian poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych
rozmowa z na podstawie wykonanego wcześniej projektu multimedialnego od 0 do 10 punktów
(tematy zostaną udostępnione do końca kwietnia 2017 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce poświeconej
projektom unijnym oraz w gablocie obok sali 112, losowanie tematów odbędzie się 26 kwietnia 2017 o godzinie
14.00 w sali 112, po losowaniu, w godzinach od 14.00 do 16.00 odbędzie się dyżur konsultacyjny w/s rekrutacji).

3.2. Do wyjazdu na praktyki zagraniczne w roku szkolnym 2016/ 2017 zostanie zakwalifikowanych 16 uczennic i uczniów
klas trzecich (tor i tcpg).kolejność osób na liście rankingowej będzie wynikała z ilości otrzymanych punktów.
Oprócz 16-osobowej listy rankingowej powstanie lista rezerwowa.
3.3. W przypadku, gdy zakwalifikowany na listę rankingową uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie, nie będzie
uczestniczył w zajęciach kulturowo- językowych i organizacyjnych lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych
osobowych zostanie skreślony z listy rankingowej. Wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy
rezerwowej.
4. Aplikowanie do udziału w Projekcie
4.1. Uczniowie chętni do udziału w Projekcie powinni złożyć u Koordynatora Projektu wymagane dokumenty –
dostępne na stronie internetowej szkoły:


formularz aplikacyjny wraz ze zgodą rodziców ankietę uczestnika – do pobrania ze strony internetowej szkoły do
26 kwietnia 2017 r.



płytkę CD z projektem multimedialnym wraz z wydrukowanym plakatem (w koszulce, podpisane) prezentującym
swój projekt w formacie A4 na wylosowany temat (por. pkt. 3.1.) do 7 czerwca 2017 r.



port folio wraz z płytką CD z zadaniem egzaminacyjnym z języka angielskiego (por. pkt. 3.1.) do 10 maja 2017 r.



uczestnicy Projektu zakwalifikowani do wyjazdu na praktyki zagraniczne muszą posiadać:
a. ważny paszport lub – o ile aktualne przepisy na to zezwolą – dowód osobisty
b. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
c. Telefon z doładowaniem w kwocie min 30 PLN

4.2. Lista rankingowa i rezerwowa zostaną opublikowane w gablocie szkolnej obok sali 112
4.3. Zakwalifikowani do udziału w praktykach zagranicznych uczniowie zobowiązani są wypełnić dokumenty:


oświadczenie o chęci uczestniczenia w Projekcie



potwierdzenie zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w Projekcie



zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Projektu

4.4. Dokumenty złożone przez kandydatów stają się elementem ogólnej dokumentacji Projektu i nie są zwracane
aplikującym.
4.5. Jeśli do rekrutacji przystąpi mniej niż 16 uczniów i uczennic lub osoby aplikujące wycofają się z rekrutacji
postępowanie rekrutacyjne zostanie wznowione w innym terminie i będzie poprzedzone kolejnym ogłoszeniem
naborowym
4.6. Jeśli kandydujący do Projektu uzyskają tę samą ilość punktów, ich kolejność na liście rankingowej lub rezerwowej
będzie uzależniona od

frekwencji, średniej ocen oraz opinii wychowawcy i udokumentowanych działań

społecznych.
4.7. Uczennice i uczniowie zakwalifikowani do wyjazdu, są zobowiązani do udziału w spotkaniach organizowanych w
ramach przygotowania uczestników do mobilności.
5. Regulamin uczestnictwa w Projekcie „Młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe”
5.1. Każdy Uczestnik ma obowiązek do udziału w zajęciach kulturowo-językowych oraz psychologiczno- pedagogicznych
poprzedzających wyjazd na praktykę, udział będzie potwierdzany na liście obecności
5.2. Uczestnicy Projektu zobowiązują się do wypełniania testów, ankiet ewaluacyjnych, ankiet, służących
5.3. Uczestnictwo w Projekcie wiąże się z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby realizacji Projektu (w imieniu osób niepełnoletnich zgodę wyrażają ich opiekunowie prawni),
5.4. Uczestnicy Projektu zobowiązują się do niesprzedawania materiałów otrzymanych podczas realizacji Projektu.
6. Rezygnacja z udziału w Projekcie
•

Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie w terminie do 7 dni po zatwierdzeniu wyników rekrutacji
bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich
rezygnację podpisuje rodzic/opiekun prawny);

•

Rezygnacja w trakcie realizacji zajęć projektowych spowodowana ważnymi okolicznościami osobistymi lub
zdrowotnymi w terminie wymaga przedłożenia stosownego pisma wraz z Załącznikiem (np. zaświadczenie
lekarskie) do 7 dni od zaistnienia przyczyny uniemożliwiającej wyjazd. W rezygnacja musi być podpisana przez
rodzica/opiekuna prawnego.

2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, uczestnik zobowiązany
jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej
rezygnacji.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

