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REGULAMIN REKRUTAC.III UCZESTNICTWA W PROJEKCIE IIDZISIAJ DOSWIADCZENIE 

- JUTRO ZATRUDNIENIE - ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIOW SZKOt 

POWIATU GtOGOWSKIEGO" 

Preambuta 

Regulamin okresla zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. IIDzisiaj doswiadczenie - jutro 
zatrudnienie - zagraniczne praldyki zawodowe dla uczni6w szk61 Powiatu Glogowskiego", 
Nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-014973 finansowanego ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach 
Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilnosc Edukacyjna. 

§ 1. Informacja 0 projekcie 
1. 	 Projekt pn. IIDzisiaj doswiadczenie - jutro zatrudnienie - zagraniczne praktyki zawodowe dla 

uczni6w szk61 Powiatu Glogowskiego", Nr projektu: 2015-1-PL01-KA102-014973 realizowany jest 
przez Powiat Gtogowski na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacjq Rozwoju Systemu 
Edukacji - Narodowq Agencjq Programu Erasmus +. 

2. Projekt realizowany jest dla uczni6w i uczennic: 

- Zespotu Szk6t z Oddziatami Integracyjnymi w Gtogowie (technik ustug fryzjerskich, technik obstugi 

turystycznej, technik organizacji reklamy, zasadnicza szkota zawodowa-kucharz), 

- Zespotu Szk6t im. Jana Wyiykowskiego w Gtogowie (technik elektronik, technik teleinformatyk), 

- Zespotu Szk6t Ekonomicznych w Gtogowie (technik logistyk, technik ekonomista, zasadnicza szkota 

zawodowa-kucharz), 

- Technikum nr 6 w Gtogowie (technik architektury krajobrazu, technik geodeta, technik lesnik) . 

3. 	 Gt6wnymi celami Projektu jest: 

- nabycie przez uczni6w praktycznych umiej~tnosci zawodowych wymaganych na rynku pracy 
potwierdzonych mi~dzynarodowym certyfikatem, 
- zach~canie do nauki j~zyk6w obcych i rozw6j kompetencji kluczowych w zakresie 
porozumiewania si~ w j~zyku obcym, 
- pobudzenie kreatywnosci, rozwoju osobistego i zwi~kszenie samodzielnosci mtodych ludzi 
- podnoszenie kompetencji interpersonalnych i swiadomosci mi~dzykulturowej, 
- zwi~kszanie atrakcyjnosci i podniesienie jakosci oferty edukacyjnej szk6t ponadgimnazjalnych 
powiatu gtogowskiego prowadzqcych ksztatcenie zawodowe poprzez realizacje mobilnosci uczni6w 
na zagraniczne praktyki zawodowe wzmacniajqce zdolnosc uczni6w do przysztego zatrudnienia, 
- zdobycie doswiadczen zawodowych zwiqzanych z realizacjq mobilnoSci uczni6w, rozw6j 
wsp6tpracy mi~dzynarodowej, 
- uznanie kwalifikacji, umiej~tnosci i kompetencji nabytych w czasie zagranicznych praktyk 
zawodowych zgodnie z zasadami systemu ECVET. 

4. 	 Projekt realizowany w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2017 roku. W ramach projektu 
zorganizowane zostanq dwie edycje: I edycja obejmie mobilnosci w roku szkolnym 2015/2016, 
II edycja obejmie mobilnosci w roku szkolnym 2016/2017. 

S. 	 Udziat w Projekcie jest bezptatny, koszty jego organizacji pokrywane Sq przez Uni~ Europejskq. 
6. 	 Beneficjentem - instytucjq wysytajqcq jest Powiat Gtogowski. 
7. 	 Parterem Projektu - instytucjq przyjmujqcq jest Stowarzyszenie Ksztatcenia Zawodowego 

Eberswalde e.V. (B.B.V.) z Niemiec. 
8. 	 Informacje nt. Projektu moina uzyskac w Starostwie Powiatowym w Gtogowie tel. 76 7282-868 

lub w szkotach obj~tych Projektem. 



§ 2. Oferowane formy wsparcia 
1. Projekt przewiduje udzielenie wparcia 90 uczestnikom/ uczestniczkom w catym okresie realizacji. 
2. W ramach Projektu zostan'l zrealizowane praktyki zawodowe dla uczni6w/uczennic nast~pujqcych 

szk6t: 

1) Zesp6t Szk6t z Oddziatami Integracyjnymi w Gtogowie 


typ szkoty / zawod liczba uczniow termin praktyki 
obejmujqcy 

dwa dni podroiy 
Technikum/ Technik ustug 
fryzjerskich 

4 
4 

14.02.2016-12.03.2016 
15.01.2017-11.02.2017 

Technikum/ Technik obstugi 
turystycznej 

2 
2 

14.02.2016-12.03.2016 
15.01.2017-11.02.2017 

Technikum/ Technik organizacji 
reklamy 

2 
2 

14.02.2016-12.03.2016 
15.01.2017-11.02.2017 

Zasadnicza Szkota Zawodowa/ Kucharz 7 
7 

14.02.2016-12.03.2016 
15.01.2017-11.02.2017 

2) Zesp6t Szk6t Ekonomicznych w Gtogowie 

typ szkoty / zawod liczba uczniow termin praktyki 
obejmujqcy 

dwa dni podroiy 
Zasadnicza Szkota Zawodowa/ 
Kucharz 

9 
9 

15.11.2015-12.12.2015 
13.11.2016-10.12.2016 

Technikum/ 
Technik logistyk 

4 
4 

15.11.2015-12.12.2015 
13.11.2016-10.12.2016 

Technikum / 
Technik ekonomista 

2 
2 

15.11.2015-12.12.2015 
13.11.2016-10.12.2016 

3) Zesp6t Szk6t im. Jana Wyiykowskiego w Gtogowie 

typ szkoty / zawod liczba uczniow termin praktyki 
obejmujqcy 

dwa dni podroiy 

Technikum/ Technik elektronik 4 
4 

3.04.2016-30.04.2016 
12.03.2017-8.04.2017 

Technikum/ Technik teleinformatyk 4 
4 

3.04.2016-30.04.2016 
12.03.2017-8.04.2017 

4) Technikum nr 6 w Gtogowie 

typ szkoty / zawod liczba uczniow termin praktyki 
obejmujqcy 

dwa dni podroiy 
Technikum/ Technik architektury 
krajobrazu 

2 
2 

3.04.2016-30.04.2016 
12.03.2017-8.04.2017 

Technikum/ Technik geodeta 2 
2 

3.04.2016-30.04.2016 
12.03.2017 -8.04.2017 

Technikum/ Technik lesnik 3 
3 

3.04.2016-30.04.2016 
12.03.2017-8.04.2017 



3. 	 Beneficjent zastrzega sobie moiliwosc zmiany terminu wyjazdu w uzasadnionych przypadkach 

o czym niezwtocznie poinformuje uczestnika/ uczestniczk~ Projektu . 

4. 	 Praktyki b~dq odbywaty si~ u pracodawc6w lub w plac6wce ksztakenia zawodowego na terenie 
Niemiec. 

5. 	 Praktyki zawodowe prowadzone Sq od poniedziatku do piqtku. Podczas pobytu dla uczestnik6w/ 
uczestniczek zaplanowano w czasie wolnym od zaj~c realizacj~ programu kUlturowego. 

6. 	Wyjazd na praktyki zawodowe do Niemiec dla kaidej grupy b~dzie nast~powat w niedziel~ 

poprzedzajqCi} pierwszy dzien rozpocz~cia praktyk, natomiast powr6t do Polski b~dzie 

organizowany w sobot~ po ostatnim dniu praktyk. Catv cykl jednej mobilnosci wynosi 28 dni, 
w tym 2 dni przeznaczone Sq na podr6;( Podr6i obejmuje przejazd na trasie Gtog6w - Bad 
Freienwalde i podroz powrotnq na trasie Bad Freienwalde- Gtog6w. 

7. 	 W miejscu zakwaterowania z uczestnikami/uczestniczkami b~dzie przebywat opiekun z Polski 
wyznaczony przez dyrektora szkoty biorqcej udziat w projekcie. 

8. 	 Po pomyslnym przejsciu procesu rekrutacji z uczestnikiem/ uczestniczkq zostanie zawarta Umowa 
pomi~dzy Organizacjq Wysytajqcq a Uczestnikiem Mobilnosci (osobg UCZgCg sie) w ramach sektora 
Ksztakenie i Szkolenia Zawodowe, Porozumienie 0 programie zaj~c dla mobilnosci os6b uczqcych 
si~ w ramach sektora Ksztatcenie i Szkolenie Zawodowe w Programie ERASMUS +, Porozumienie 0 

programie zaj~c . 

9. 	Po zakonczeniu udziatu w projekcie uczestnik/uczestniczka otrzyma : certyfikat ukonczenia 
praktyki, swiadectwo ukonczenia kursu j~zyka niemieckiego, Europass Mobilnosc. 

10.Ukonczenie praktyk zawodowych w ramach projektu jest podstawq zaliczenia obowiqzkowej 
praktyki wynikajqcej z podstawy programowej dla ksztatcenia w danym zawodzie. 

§ 3. Uczestnicy Projektu 
1. 	Uczestnikiem/ Uczestniczkq projektu moze zostac uczen/ uczennica, kt6rzy wyrazaJq wol~ 

uczestniczenia w projekcie, akceptujq zapisy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
IIDzisiaj doswiadczenie - jutro zatrudnienie - zagraniczne praktyki zawodowe dla uczni6w szk6t 
Powiatu Gtogowskiego". 

2. 	 Do uczestnictwa w Projekcie moze przystqpic kaidy uczenJ uczennica, kt6rzy w dniu zgtoszenia 
swojej kandydatury ksztatci si~ w zawodach okreslonych w § 1 ust. 2 Regulaminu. 

3. 	 Dost~p do udziatu w Projekcie spetnia zasady r6wnosci szans, w tym ptci. 

§ 4. Rekrutacja Uczestnik6w projektu 

1. 	 Wst~pny nab6r uczestnik6w/ uczestniczek Projektu prowadzony b~dzie w nast~pujqcych szkotach 

ponadgi m nazjal nych: 

- Zespole Szk6t z Oddziatami Integracyjnymi w Gtogowie ul. Perseusza 5 

- Zespole Szk6t im. J. Wyiykowskiego w Gtogowie ul. Wita Stwosza 3 a 

- Zespotu Szk6t Ekonomicznych w Gtogowie ul. K. Miarki 1 

- Technikum nr 6 w Gtogowie ul. Folwarczna 55 

2. 	 Terminy i daty rekrutacji b~dq publikowane na tablicach ogtoszen w szkotach, na stronie 

internetowej Powiatu Gtogowskiego, stronach internetowych szk6t biorqcych udziat w Projekcie. 

3. 	 Formularz zgtoszeniowy dost~pny jest w jednostkach oswiatowych prowadzonych przez Powiat 

Gtogowski biorqcych udziat w Projekcie . 

4 . 	Warunkiem udziatu w projekcie jest ztoienie formularza zgtoszeniowego okreslonego w zatqczniku 

nr 1 i wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku na potrzeby projektu 

w wyznaczonym terminie naboru dla edycji I oraz dla edycji II. 

5. 	 Kryteria rekrutacji: 
a) 	 0 zakwalifikowaniu do udziatu praktykach zawodowych decydowac b~dq uzyskane punkty 

biorqc pod uwag~ nast~pujqce kryteria rekrutacyjne: 



- rozmowa kwalifikacyjna (wskazanie motywacji wyjazdu, odpowiednie predyspozycje do 


samodzielnego wyjazdu, samodzielnosc, odpowiedzialnosc) - pkt. 0-5, 


- ocena z zachowania/poziom kultury osobistej/opinia wychowawcy klasy - pkt. 0-6, 


- znajomosc j~zyka niemieckiego - pkt. 0-5, 


- frekwencja na zaj~ciach szkolnych, w tym na praktykach zawodowych - pkt. 0-5, 


- srednia ocen z przedmiot6w zawodowych - pkt. 0-5, 


b) w przypadku braku nauki j~zyka niemieckiego w dotychczasowym procesie edukacyjnym 
w szkole ponadgimnazjalnej dopuszcza si~ znajomosc j~zyka angielskiego, 


c) maksymalna liczba punkt6w jakq moze uzyskac kandydat/ kandydatka wynosi 26 pkt, 

d) decyzja komisji rekrutacyjnych w szkotach jest decyzjq ostatecznq. 


6. 	 Wszyscy zakwalifikowani do udziatu w praktykach zawodowych b~dq mieli zagwarantowany 
bezptatny udziat w projekcie obejmujqcy: 
- podr6z na trasie Gtog6w - Bad Freienwalde i powrotnq na trasie Bad Freienwalde - Gtog6w, 
- przejazdy na miejscu z miejsca zakwaterowania do miejsca praktyk i podr6z powrotnq, przejazdy 
w ramach realizacji programu kulturowego, 
- zakwaterowanie/ noclegi, 
- wyzywienie, 
- nauk~ j~zyka niemieckiego z lektorem, 
- realizacj~ programu kulturowego (wycieczki, zwiedzanie, gry itp.) 
- ubezpieczenie, 
- przygotowanie do udziatu w praktykach w postaci zaj~c dodatkowych z zakresu zawodowego, 
j~zykowego, kulturowego i pedagogicznego. 

7. 	 W przypadku, gdy liczba ch~tnych przekroczy liczb~ miejsc na dany rodzaj praktyk zawodowych, 
utworzona zostanie lista rezerwowa uczestnik6w/ uczestniczek. 

8. 	 0 zakwalifikowaniu na list~ rezerwowq do udziatu w Projekcie decydowac b~dzie spetnienie 
kryteri6w rekrutacji okreslone w § 4 ust.5 

9. 	 W przypadku uj~cia kandydata/ kandydatki na liscie rezerwowej zobowiqzuje si~ on/ona do 
ucz~szczania na zaj~cia przygotowawcze, w celu spetnienia wymog6w programowych, gdyby 
zaistniata sytuacja okreslona w ust. 14. 

10. Proces rekrutacji zostanie zakonczony sporzqdzeniem 	w kazdej jednostce oswiatowej biorqcej 
udziat w Projekcie dokumentu pn. Protok6t Komisji Rekrutacyjnej. 

11. Informacja 0 zakwalifikowaniu si~ kandydat6w/ kandydatek do udziatu w Projekcie w postaci listy 
os6b zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej zostanq ogtoszone w jednostkach oswiatowych 
biorqcych udziat w Projekcie. Lista zawierac b~dzie imi~, nazwisko i miejsce zamieszkania. 

12. Kandydat/ kandydatka 	 zakwalifikowany/a do udziatu w projekcie zobowiqzany jest do jego 
potwierdzenia w ciqgu 1 dnia od uzyskania wynik6w naboru. 

13. W 	 przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie przed rozpocz~ciem czynnosci 
przygotowawczych do mobilnosci w ramach projektu kt6regos z zakwalifikowanych 
uczestnik6w/uczestniczek Projektu na jego miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej. 

14. W 	przypadku zwolnienia miejsca przez dotychczasowego uczestnika/ uczestniczk~ w trakcie 
realizacji praktyk zawodowych, po uzyskaniu opinii Komisji rekrutacyjnej i po uzgodnieniu 
z Parterem z Niemiec na zwolnione miejsce zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej. 

15. I\la udziat w projekcie zostanq zawarte dokumenty okreslone w § 2 ust. 8. W przypadku 
niepetnoletnich uczestnik6w/uczestniczek dokumenty b~dq podpisywane z rodzicem lub 
opiekunem prawnym. 

§ 5 Prawa i ObowiClZki Uczestnikow Projektu 
Kazdy/a uczestnik/ uczestniczka Projektu zobowiqzany/a jest do: 
1. 	 Udziatu na poziomie min. 90 % frekwencji w zaj~ciach przygotowawczych z zakresu: 

- przedmiot6w zawodowych, 
- j~zyka niemieckiego, 



- kulturowego, 
- pedagogicznego. 

2. 	 Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zar6wno przed 
wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych jak i po powrocie. 

3. 	Doktadnego i terminowego wypetniania okreslonej dokumentacji w tym: dzienniczka praktyk, 
ankiet, test6w, arkuszy itp. zar6wno przed wyjazdem, w czasie pobytu na praktykach zawodowych 
jak i po powrocie. 

4. 	 Przygotowania wymaganego zapisami programu Erasmus + raportu w systemie Mobility Tool+ 
oraz rozliczenia si~ z nauczycielem z wykonanych zadan podczas pobytu w Niemczech. 

5. 	 Gromadzenia podczas pobytu w Niemczech materiat6w do opracowania narz~dzi promocyjnych 
upowszechniajqcych rezultaty projektu przypisanych dla danej szkoty we wniosku aplikacyjnym 
oraz, opracowania narz~dzi promocyjnych oraz uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych 
upowszechniajqcych rezultaty projektu. 

6. 	Wsp6tpracy z nauczycielami zaangaiowanymi w realizacj~ projektu w szkole oraz podczas pobytu 
w Niemczech. 

7. 	 Odbycia praktyki zawodowej zgodnie z programem praktyk zachowujqc 100% frekwencj~. 
8. 	 Uczestnictwa w realizacji programu kulturowego zagwarantowanego w czasie pobytu 

w I\liemczech. 
9. 	 Bezwzgl~dnego przestrzegania przeplsow dotyczqcych bezpieczenstwa podczas podr6iy, 

odbywania praktyk zawodowych, udziatu w programie kulturowym, przebywania na terenie 
miejsca zakwaterowania i podczas sp~dzania czasu wolnego. 

10.Bezwzgl~dnego przestrzegania zakazu spoiywania alkoholu, palenia tytoniu, zaiywania 
narkotyk6w i innych srodk6w odurzajqcych w czasie trwania mobilnosci. W przypadku 
stwierdzenia naruszenia przedmiotowych zakaz6w uczestnik/uczestniczka bezwzgl~dnie zostanie 
usuni~ty/a z udziatu w projekcie i obciqiony wszystkimi kosztami poniesionymi na organizacj~ 
jego/jej wyjazdu tqcznie z karami naliczonymi przez Narodowq Agencj~ Programu Erasmus +. 

11.Bezwzgl~dnego przestrzegania polecen opiekuna wyjeidiajqcego z uczestnikami/uczestniczkami. 
12.Posiadania wainych dokument6w uprawniajqcych do pobytu poza granicami kraju tj . wainy 

dow6d osobisty lub paszport, dokument6w uprawniajqcych do korzystania z bezptatnej opieki 
medycznej tj . Europejskq Kart~ Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ponadto Uczestnik musi posiadae 
wainq legitymacj~ szkolnq i dokumenty uprawniajqce do pracy w danym zawodzie jeieli Sq 
wymagane. 

§ 6 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 
1. 	 Projektodawca zastrzega sobie moiliwose wykluczenia uczestnika/ uczestniczki z projektu 

w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad wsp6tiycia spotecznego lub rezygnacji 
z nauki w szkole obj~tej projektem. 

2. 	 Rezygnacja przez uczestnika/ uczestniczk~ po rozpocz~ciu udziatu w projekcie co do zasady nie 
jest moiliwa z wyjqtkiem ztoienia pisemnej rezygnacji przed rozpocz~ciem czynnosci 
przygotowawczych do mobilnosci. 

3. 	Rezygnacja w trakcie korzystania z wsparcia w ramach projektu jest moiliwa tylko w przypadkach 
uzasadnionych i wynikajqcych z przyczyn natury zdrowotnej lub dziatania sity wyiszej i z zasady nie 
moie bye znana przez uczestnika/ uczestniczk~ w momencie rozpocz~cia udziatu w Projekcie . 

4. 	 W przypadku ztoienia rezygnacji konieczne jest jej poparcie stosownymi dokumentami np. 
dtugotrwatym zwolnieniem lekarskim. 

5. 	 W przypadku rezygnacji z udziatu w projekcie w czasie pobytu poza granicami kraju uczestnik/ 
uczestniczka zobowiqzana jest do samodzielnej organizacji powrotu do domu i na wtasny koszt . 

6. 	 W przypadku rezygnacji z udziatu w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik/ uczestniczka 
moie zostae obciqiona kosztami poniesionymi na organizacj~ jego/jej udziatu w projekcie. 

§ 7 Postanowienia koricowe 
1. 	W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie majq odpowiednie reguty 

i zasady wynikajqce z Programu Erasmus +, a takie przepisy wynikajqce z wtasciwych akt6w prawa 



wsp61notowego i polskiego, w szczeg61nosci kodeksu cywilnego, ustawy 0 ochronie danych 
osobowych. 

2. Regulamin obowi'lzuje w okresie realizacji Projektu . 
3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w kaidym czasie. 

Zatwierdzam 


Starosta Glogowski 
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