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Termin realizacji projektu: 02.08.2019 - 01.12.2020 r. 

Termin realizacji I mobilności: 10.05-23.05.2020r. 

Termin realizacji II mobilności: 11.10-24.10.2020r. 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Projekt „Młodzi eksperci na europejskim rynku pracy” o numerze  

2019-1-PL01-KA102-062701, w akcji 1 Mobilność edukacyjna uczniów i kadry, sektor 

Kształcenie i szkolenia zawodowe realizowany jest ze środków programu Erasmus +. 

2. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzenia procesu rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie. 

3. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej 

od 02.08.2019 do 01.12.2020r. 

4.Projekt skierowany jest do uczniów klas kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu 

 i technik architektury krajobrazu oraz zainteresowanych tematyką Projektu. 

5. W projekcie wezmą udział dwie grupy po 15 uczniów, którzy wyjadą do Ośrodka 

szkoleniowego w Grecji w terminach: 

I termin:   10 – 23.05.2020 

II termin:  11 - 24.10.2020 

 

 

§2 Zakres i organizacja wsparcia 

 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników. Projekt finansowany jest w ramach 

programu Erasmus+.  

2. Projekt skierowany jest do uczniów, którzy kształcą się na kierunkach:  

 

I mobilność 10.05-23.05.2020 r.: 

Technik Agrobiznesu - 15 osób 
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II mobilność 11-24.10.2020 r.: 

Technik Agrobiznesu - 8 osób 

Technik architektury krajobrazu –7 osób 

 

3.W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w dodatkowych, pozalekcyjnych zajęciach 

przygotowujących do wyjazdu, w tym: 

 spotkaniach informacyjno – organizacyjnych 

 przygotowaniu kulturowym i pedagogicznym 

 szkoleniu językowym z języka angielskiego 

 szkoleniu poszerzającym wiedzę zawodową 

 warsztatach BHP i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 

4.Zajęcia odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem, który zostanie opublikowany na  

   Tablicy informacyjnej i internetowej stronie szkoły. 

5. W ramach projektu zostaną pokryte koszty przejazdu i zakwaterowania, wyżywienia, 

uczestnictwa w programie kulturowym oraz przygotowawczym, ubezpieczenia. 

 

§3 Rekrutacja 

 

1. Przeprowadzenie naboru rekrutacyjnego do udziału w projekcie zaplanowano w terminie: 

    30.09.do 11.10.2019r. (I termin wyjazdu), 

    30.01.2020. do 07.02.2020r. (II termin wyjazdu). 

2. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w Zespole Szkół Centrum                        

Kształcenia Rolniczego w Rudnej, powołaną przez dyrektora szkoły – 

 Panią Ewę Janiszewską. 

3. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: 

 Ewa Janiszewska – dyrektor szkoły 

 Eugenia Wachnienko – koordynator projektu 

 Romuald Milewicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych 

 Paulina Draczyńska – nauczyciel języka angielskiego 

4. Formularze zgłoszeniowe należy pobrać i złożyć (do pobrania ze strony szkoły)do 

koordynatora Projektu, pani Eugenii Wachnienko, drogą mailową na adres:wach9@wp.pl 

lub w biurze koordynatora projektu (gabinet Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu), Każdy 

zgłoszony do udziału w projekcie uczeń musi również podpisać akceptację regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

5. Komisja ułoży listę uczniów zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową na 

podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych oraz szczegółowej punktacji określonej w 

§3punkcie 6 niniejszego Regulaminu. Lista zostanie opublikowana w porządku 

alfabetycznym na szkolnej tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły. 

 

6. Kryteria rekrutacji obejmować będą: 

 Średnią ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego 2018/19(I termin 

wyjazdu),średnią ocen z przedmiotów zawodowych na koniec I semestru roku 

szkolnego 2019/20 (II termin wyjazdu) 
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Średnia ocen (przedział Liczba punktów 

5,0 i powyżej 3 pkt 

4,9 - 4,1 2 pkt 

4,0 – 3,1 1 pkt 

3,0 – 2,6 0,5 pkt 

2,5 i ponizej 0 pkt 

 

 Średnia wszystkich ocen na koniec roku szkolnego 2018/19(I termin wyjazdu), 

średnia wszystkich ocen na koniec I semestru roku szkolnego 2019/20(II termin 

wyjazdu)- powyższa tabela 

 Ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2018/19 (I termin wyjazdu), 

ocena z zachowania na koniec I semestru roku szkolnego 2019/20 (II termin wyjazdu) 

 

Zachowanie Liczba punktów 

wzorowe 3pkt 

bardzo dobre 2pkt 

dobre 1pkt 

Poprawne i poniżej 0pkt 

 

 Frekwencja na koniec roku szkolnego 2018/19(I termin wyjazdu) 

Frekwencja na koniec I semestru roku szkolnego 2019/20(II termin wyjazdu) 

 

Frekwencja Liczba punktów 

100% - 90% 3pkt 

89% -80% 2pkt 

79% - 70 % 1pkt 

69% i poniżej  0pkt 

 

 

 Ocena z języka angielskiego na koniec roku szkolnego 2018/19 (I termin wyjazdu), 

 ocena z języka angielskiego na koniec I semestru roku szkolnego 2019/20 (II termin 

wyjazdu) 

Ocena z języka 

angielskiego 

Liczba punktów 

celujący 4pkt 

bardzo dobry 3pkt 

dobry 2pkt 
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dostateczny 1pkt 

dopuszczający i poniżej 0pkt 

 

 zainteresowanie problematyką projektu, uzasadnione pisemnie (maksymalnie 6 pkt) 

 sieroty i półsieroty, młodzież z rodzin o niskim statucie materialnym(5 pkt) 

1. W przypadku tej samej ilości punktów decydującym czynnikiem będzie frekwencja na 

zajęciach szkolnych za miniony semestr.  

2. Po zweryfikowaniu wszystkich formularzy zgłoszeniowych komisja ogłosi wstępną listę 

uczestników oraz listę rezerwową.  

 Lista podstawowa obejmie 15 osób z kierunku Technik Agrobiznesu,  

 Lista rezerwowa projektu obejmować będzie 2 miejsca na każdy wyjazd. 

Uczestnicy z listy rezerwowej będą brać udział w zajęciach 

przygotowawczych razem z uczestnikami zakwalifikowanymi.  

 Po ogłoszeniu listy wstępnej projektu, uczniowie zakwalifikowani do 

udziału, będą mieć tydzień na podtrzymanie swojej chęci uczestnictwa. 

Po upływie tego terminu dyrektor szkoły opublikuje ostateczną listę 

uczestników projektu.  

 Zarówno listy wstępne jak i lista ostateczna, będą podane do publicznej 

wiadomości na stronie szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń.  

 W kwestiach spornych dotyczących list uczestników ostateczną decyzje 

podejmować będzie dyrektor szkoły po konsultacji z koordynatorem 

projektu oraz członkami komisji.  

 Każdemu uczniowi przysługiwać będzie prawo do odwołania się od 

decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia list 

uczestników.  

3.  W przypadku ucznia niepełnoletniego, jego rodzice/opiekunowie prawni muszą wyrazić 

zgodę na uczestnictwo w projekcie, w momencie braku zgody, do projektu kwalifikuje 

się kolejny uczeń z listy.  

4. Uczestnicy z listy rezerwowej będą tak samo jak zakwalifikowani uczestniczyć w 

zajęciach przygotowawczych do praktyk zawodowych. Lista rezerwowa obejmować 

będzie: 

I mobilność: 10.05-23.05.2020 r.: 

Technik Agrobiznesu – 2miejsca 

II mobilność: 11-24.10.2020 r.: 

Technik Agrobiznesu i Technik architektury krajobrazu – 4 miejsca 

 

5. W sytuacji rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika jego miejsce zajmować będzie 

kolejny uczestnik z listy rezerwowej. 

6. Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do wyjazdu, wraz z rodzicami/opiekunami 

prawnymi są zobowiązani do udziału w spotkaniach informacyjnych z Koordynatorem 

projektu i Dyrektorem szkoły. 

7. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 

Każdy Uczestnik ma prawo do: 

 informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź 

przekazywanych bezpośrednio uczestnikowi 

 nieodpłatnego udziału w projekcie, 

 otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu, 
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 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy. 

8. Uczestnik zobowiązuje się do: 

 uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do stażu (podpis na 

liście obecności), 

 100% obecności w trakcie praktyk zawodowych w Grecji (dotyczy: punktualności, 

realizowania zadań powierzonych podczas praktyk oraz przez opiekuna grupy, 

informowania koordynatora projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających 

wpływ na realizację stażu i stopień satysfakcji uczestnika), 

 uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami oraz zdawania relacji z przebiegu stażu, 

 czynnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu - zgodnie z założeniami 

projektu, 

 sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez koordynatora 

projektu, 

 aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu, 

 utrzymywania porządku w swoich pokojach hotelowych, 

 przestrzegania regulaminu hotelowego obowiązującego w miejscu zakwaterowania  

w trakcie odbywania praktyk, 

 przestrzegania regulaminu BHP w zakładach i przedsiębiorstwach. 

9. Uczestnik może zostać wykluczony z udziału w stażu zawodowym w przypadku 

rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu. 

10. Za ewentualne szkody, zniszczenie mienia należącego do osób trzecich 

odpowiedzialność ponoszą uczestnicy, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzice/ 

opiekunowie prawni. 

11. W przypadku niedopełnienia procedur lun rażącego naruszania obowiązujących zasad 

odbywania stażu przez uczestnika (np. podjęcia próby stosowania środków odurzających 

i innych czynów niezgodnych z prawem), opiekun wzywa odpowiednie służby, staż 

zostaje przerwany, a uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z jego organizacją oraz 

powrotem do kraju. 

12. Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia aktualnych numerów 

telefonów oraz adresów majlowych, które będą aktywne w trakcie trwania projektu. 

13. W przypadku rezygnacji uczestnika bez uzasadnienia lub skreślenia z listy zobowiązany 

jest on pokryć wszelkie koszty powstałe w związku z jego uczestnictwem do czasu 

rekrutacji lub skreślenia z listy, tj. koszty procesu rekrutacyjnego, koszty szkoleń, 

transportu czy organizacji stażu. 

 

 

Rudna, dn.  30.08.2018 

 

 

 

 

Ewa Janiszewska 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Rudnej 

 

                    Eugenia Wachnienko 

                     Koordynator projektu 
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Lista akceptacji regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

„Młodzi eksperci na europejskim rynku pracy” 

Imię Nazwisko Podpis 

Aleksandra  Cichoń  

Katarzyna Garbera  

Dawid  Kaczmar  

Natalia Konach  

Marcel Kozikowski  

Karol Pater  

Elwira  Podstawka  

Elżbieta Reguła  

Artur Gierak  

Martyna  Honc  

Patryk Kozarek  

Marek Kowalewski  

Stanisław Kureń  

Filip Lechwar  

Anna Żukiewicz  

Sylwia Małyszka  

Magdalena Ostrowska  

 


