Regulamin rekrutacji uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
do projektu „Europejskie Praktyki EUROSUKCES”
w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry
kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe
§1
Definicje
1.

Projekt – projekt mobilności „Europejskie praktyki EUROSUKCES” realizowany w ramach projektu „Staże
zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”
realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia
zawodowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.

Beneficjent – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Sandomierska 1, 37-400 Nisko.

3.

Organ Prowadzący – Powiat Niżański, Pl. Wolności 2, 37 – 400 Nisko.

4.

Partner przyjmujący: TRIBEKA TRAINING LAB S.L., Plaza de la Constitución 3 1°derecha, ES61 –
Andalucia, 29005 Malaga , Hiszpania

5.

Uczestnik – uczeń Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, który w wyniku rekrutacji, został
zakwalifikowany do udziału w Projekcie.

6.

Szkoła – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, ul. Sandomierska 1, 37 – 400 Nisko.

7.

Komisja Rekrutacyjna – zespół powoływany przez prawnego przedstawiciela beneficjenta Projektu
(Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku) w celu wyłonienia uczestników Projektu.

§2
Informacje ogólne
1.

Regulamin określa proces oraz kryteria rekrutacji uczestników do projektu mobilności „Europejskie Praktyki
EUROSUKCES”.
W regulaminie uwzględniono również zakres uprawnień oraz zobowiązań uczestników projektu.

2.

Projekt skierowany jest do uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, prowadzonego
przez Powiat Niżański, a jego okres realizacji trwa od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

3.

Głównym celem projektu jest wdrażanie uczestników do mobilności i swobodnego poruszania się po rynku
pracy oraz wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystywaniu
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w celu ułatwienia osobistego rozwoju oraz zwiększenia szans
na zatrudnienie.

4.

Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

§3
Uczestnicy projektu
1.

Do projektu mogą przystąpić uczniowie spełniający następujące wymagania:
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•
•
•
•
•
•
•
•

są uczniami Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku;
w toku nauki mają praktykę zawodową, której jeszcze nie odbyli;
uczą się w technikum w zawodach technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik geodeta;
uzyskali wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni semestr;
otrzymali pozytywną ocenę z zachowania – wymagana co najmniej ocena poprawna;
cechuje ich zainteresowanie wybranym kierunkiem kształcenia;
w stopniu komunikatywnym posługują się językiem angielskim;
będą brać udział w zajęciach z przygotowania kulturowo - językowego i pedagogicznego mających na celu
przygotowanie do uczestnictwa w praktyce;
• zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i fakt ten potwierdzili w odpowiednim miejscu formularza
zgłoszeniowego;
• złożyli w wymaganym terminie prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest załącznikiem
do niniejszego regulaminu.
2.

W ramach projektu jego uczestnicy biorą udział w programie przygotowania kulturowo - językowego
i pedagogicznego, realizowanym na terenie szkoły. Po jego zakończeniu odbywają praktykę zawodową
w Hiszpanii, organizowaną przez partnera przyjmującego. Kandydaci zakwalifikowani na praktykę
zobowiązani są do udziału w co najmniej 80% godzin zajęć przygotowujących do wyjazdu. 21% godzin
nieusprawiedliwionych nieobecności dyskwalifikuje kandydata na praktykę. Jego miejsce zajmuje pierwsza
osoba z listy rezerwowej.

§4
Proces rekrutacji
1.

Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest w formie konkursu i odbywa się na terenie szkoły.

2.

Rekrutacji uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
• Dyrektor RCEZ,
• Kierownik Kształcenia Praktycznego,
• Nauczyciel języka angielskiego,
• Nauczyciel przedmiotów zawodowych,
• Członek zespołu zarządzającego projektem.

3.

Uczeń zgłaszający się do udziału w projekcie jest zobowiązany złożyć u koordynatora projektu lub
w sekretariacie uczniowskim prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy w terminie do 17 października
2016 r. i do 29 września 2017 r. (formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest
zamieszczony na stronie internetowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej lub można go otrzymać
w sekretariacie uczniowskim oraz od koordynatora projektu).

4.

Na podstawie złożonych formularzy i w oparciu o kryteria określone w § 5 Komisja Rekrutacyjna tworzy listę
zakwalifikowanych uczestników projektu oraz listę rezerwową.

5.

Decyzja Komisji Rekrutacyjnej w sprawie naboru zostanie ogłoszona w terminie do 24 października 2016r.
i do 13 października 2017r. Jednocześnie na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń ukaże się lista
zakwalifikowanych uczestników projektu oraz lista rezerwowa. Wyniki rekrutacji zostaną również ogłoszone
bezpośrednio w klasach przystępujących do projektu.

6.

Zakwalifikowani kandydaci są zobowiązani dostarczyć zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do
udziału w praktyce zagranicznej.
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7.

Uczniowie, którzy nie zostali z braku miejsc zakwalifikowani do udziału w projekcie, zostają umieszczeni na
liście rezerwowej. W razie skreślenia z listy zakwalifikowanych uczestników projektu któregoś z uczestników,
na jego miejsce zostaje zakwalifikowany kolejny w rankingu uczeń z listy rezerwowej z uwzględnieniem
ust. 8.

8.

Uczniowie, którzy zostali wpisani na listę rezerwową mogą, na swój wniosek i za zgodą nauczyciela
prowadzącego zajęcia z przygotowania kulturowo - językowych i pedagogicznego, uczestniczyć w zajęciach
jako wolni słuchacze wraz z uczestnikami zakwalifikowanymi do projektu. Wyłącznie wolni słuchacze mogą
być zakwalifikowani do udziału w projekcie w przypadku skreślenia z listy uczestnika w trybie określonym
w § 6 ust. 3.

9.

Uczeń może odwołać się od decyzji Komisji do koordynatora projektu w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników
rekrutacji. Koordynator projektu rozpatruje odwołanie ucznia w ciągu 3 dni i informuje zainteresowanego
ucznia o swojej decyzji.

§5
Kryteria rekrutacji
1.

Kryteria naboru są punktowane zgodnie z danymi w formularzu zgłoszeniowym. Suma zdobytych punktów
decyduje o miejscu kandydata na liście. Spośród wszystkich kandydatów Komisja Rekrutacyjna wybierze 32
uczniów z największą ilością punktów:
a)

w roku szkolnym 2016/2017:
- 6 uczniów z kierunku technik ekonomista,
- 4 uczniów z kierunku technik organizacji reklamy,
- 6 uczniów z kierunku technik geodeta.

b) w roku szkolnym 2017/2018:
- 10 uczniów z kierunku technik ekonomista,
- 3 uczniów z kierunku technik geodeta
- 3 uczniów z kierunku technik obsługi turystycznej.
2.

Na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja sporządzi dwie listy uczniów (listę zakwalifikowanych
uczestników projektu i listę rezerwową). W przypadku, kiedy uczeń znajdujący się na liście
zakwalifikowanych uczestników projektu, na skutek zdarzenia losowego lub nieodpowiedniego zachowania
(np. nieobecności na zajęciach, spotkaniach informacyjnych, itp.) nie może uczestniczyć w projekcie bądź
zostanie z niego wykluczony - do udziału w projekcie koordynator kwalifikuje osobę z listy rezerwowej
z zachowaniem ustalonej na niej kolejności zgodnie z § 4 ust. 7. W przypadku uzyskania jednakowej liczby
punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje termin złożenia formularza.

3.

Uczeń zgłaszający swoją kandydaturę do udziału w projekcie powinien złożyć u koordynatora projektu lub
w sekretariacie uczniowskim formularz zgłoszeniowy do 17 października 2016r. i do 29 września 2017r.
(formularz jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły lub można go otrzymać w sekretariacie
uczniowskim oraz od koordynatora projektu).

4.

Podstawą kwalifikacji jest suma punktów otrzymanych za:
a) średnią ocen za ostatni semestr z przedmiotów zawodowych:
• 3,0 ÷ 3,49
2 pkt.,
• 3,5 ÷ 3,99
4 pkt.,

•
•

4,0 ÷ 4,49
4,5 ÷ 4,99

6 pkt.,
8 pkt.,
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•

5,0 ÷ 5,49

•

10 pkt.,

5,5 ÷ 6,0

12 pkt.

b) wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (obliczony jako średni
pisemnej i praktycznej z dokładnością do 2 miejsc po przecinku):
• nie przystąpił
0 pkt.,
• 55,01% ÷70%
•
0,01% ÷ 25% 1 pkt.,
• 70,01% ÷ 85%
• 25,01% ÷ 40% 2 pkt.,
• 85,01% ÷100%
• 40,01% ÷ 55% 3 pkt.,

wynik z części
4 pkt.,
5pkt.,
6pkt.

c) ocenę z zachowania (poprawna – 3 pkt., dobra – 4 pkt., bardzo dobra – 5 pkt., wzorowa - 6 pkt.)
d) ocenę z języka angielskiego w ostatnim semestrze:
• dopuszczający
2 pkt.,
• dostateczny
3 pkt.,
• dobry
4 pkt.,

•
•

bardzo dobry
celujący

5 pkt.,
6 pkt.

e) odbytą rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, rozmowa obejmuje m.in.
zbadanie zainteresowania wybranym kierunkiem kształcenia (maksymalnie 6 pkt.).
5.

Kandydaci do projektu, którzy są obywatelami Ukrainy zobowiązani są do złożenia wraz z formularzem
zgłoszeniowym do projektu:
a. potwierdzonych kserokopii dokumentów umożliwiających podróż i przebywanie w kraju odbywania
praktyki (Hiszpania) w terminie odbywania praktyk,
b. potwierdzonych kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego ważnego
w kraju odbywania praktyki (Hiszpania) w terminie odbywania praktyk.
§6
Uprawnienia i obowiązki uczestników

1.

Uczestnik projektu zobowiązuje się:
a) posiadać kartę EKUZ ważną w okresie odbywania praktyki,
b) dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu praktyki,
c) ściśle przestrzegać regulaminu praktyk pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w projekcie,
d) codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki,
e) realizować zadania zlecone przez opiekuna praktyki,
f) uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas praktyk,
g) na bieżąco informować opiekuna praktyki o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację
praktyki,
h) w trakcie realizacji praktyki codziennie sporządzać zapisy w dzienniczkach praktyk, które będą, między
innymi, podstawą do wystawienia oceny zaliczającej,
i) sporządzić prezentację multimedialną z przebiegu praktyki w celu upowszechnienia projektu,
j) wyrazić zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach promocyjnych związanych z realizacją
Projektu,
k) na bieżąco wypełniać ankiety ewaluacyjne dotyczące uczestnictwa w projekcie,
l) przybyć na wyznaczone przez Koordynatora projektu spotkanie w celu przygotowania i wypełnienia
raportu on-line. Spotkanie odbędzie się w terminie do 14 dni po zakończeniu praktyki. Uczestnik, który nie
złoży raportu może zostać zobowiązany przez organizację wysyłającą do częściowego lub pełnego zwrotu
otrzymanego dofinansowania UE. Dodatkowo Uczestnik może zostać wezwany do złożenia
uzupełniającego raportu-ankiety on-line odnoszącego się do kwestii uznawalności.
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2.

Organizator zapewnia materiały dydaktyczne. Stają się one własnością uczestnika z chwilą pisemnego
potwierdzenia odbioru. W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach lub skreślenia z listy uczestników jest
on zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów.

3.

Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:
• samodzielnej rezygnacji uczestnika;
• zdarzenia losowego;
• na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia lub na wniosek Koordynatora, z powodu naruszenia zasad
uczestnictwa w zajęciach;
• rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie;
• w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 21% zajęć z przygotowania kulturowo językowego i pedagogicznego.

4.

Skreślenia ucznia z listy uczestników projektu dokonują koordynatorzy Projektu, wskazując równocześnie
pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy,
z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 4 ust. 8.

5.

W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie przez osobę wskazaną z listy rezerwowej, proponuje się
następną w kolejności, aż do skutku.

§7
Postanowienia końcowe
1.

Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku.

2.

Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 4 października 2016r.

3.

Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Dyrektora Regionalnego Centrum
Edukacji Zawodowej w Nisku.

Załączniki:
1) Formularz zgłoszeniowy.
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