
   
 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

pn. Kierunek Europa – staże zagraniczne uczniów Ekonomika 

nr 2022-1-PL01-KA 122-VET-000075037 

 

§ 1. 

Informacje o projekcie 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pn. Kierunek Europa – staże 

zagraniczne uczniów Ekonomika nr 2022-1-PL01-KA 122-VET-000075037  

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Ekonomicznych            

w Brzegu. 

2.  Beneficjentem projektu (organizacją wysyłającą) jest ZSE w Brzegu 

3. Partnerami projektu (organizacjami przyjmującymi) są: 

a) EU Mobility Sverige 

b) Cultura e Dintorini 

4. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w okresie od 03.10.2022 

do 02.04.2024roku.  

5. Projekt skierowany jest do uczniów klas Technikum nr 2 kształcących się w zawodach: 

technik logistyk, technik ekonomista, technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, 

technik architektury krajobrazu. 

6. W projekcie może wziąć udział grupa uczniów klas III i IV technikum.  

 

§ 2. 

Kryteria kwalifikacyjne, zasady uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie. 

1. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie kształcący się w ZSE w Brzegu  w zawodach 

wymienionych w § 1 pkt. 5. 

2. Uczestnikiem projektu i mobilności zagranicznej zostaje osoba, która została 

zakwalifikowana do uczestnictwa w niej przez komisję rekrutacyjną.  

3. Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie podpisuje umowę        

z organizacją wysyłającą  na druku FRSE. Odmowa jej podpisania jest równoznaczna                

z brakiem możliwości dalszego udziału w projekcie. 

4. Rezygnacja uczestnika z udziału w mobilności jest możliwa bez konsekwencji, przed 

podpisaniem umowy o odbycie wyjazdu na staż w ramach Programu „Erasmus+”.  

5. W przypadku rezygnacji z udziału w mobilności po podpisaniu umowy i otrzymaniu 

środków finansowych uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty wsparcia  

w całości. Uczestnik projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w nim po złożeniu 



   
pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego własnoręcznym podpisem wraz        

z krótkim uzasadnieniem swojej decyzji.  

6. W przypadku zakwalifikowania uczestnika na wyjazd i jego rezygnacji, w mobilności 

uczestniczyć będzie kolejny pierwszy uczestnik z listy rezerwowej. Jeżeli przed podjęciem 

decyzji o rezygnacji zostały dokonane płatności na nazwisko pierwotnie wybranego 

uczestnika, uczestnik rezygnujący z wyjazdu jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty 

finansowe powstałe na skutek zmian związanych z jego rezygnacją (np. zmiana nazwiska 

na bilecie lotniczym, odwołania rezerwacji i inne).  

7. W ramach budżetu projektu organizacja wysyłająca zapewnia uczestnikom wsparcie 

indywidualne, podróż oraz wsparcie organizacyjne.  

8. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i procedur 

bezpieczeństwa obowiązujących podczas realizacji projektu.  

9. Termin rozpoczęcia procesu rekrutacji uczestników do projektu rozpoczyna się 

I tura 11 października 2022r.  

II tura 06 marca 2023r.  

10. Termin zakończenia procesu rekrutacji uczestników do projektu upływa w dniu   

I tura 24 października 2022r.  

II tura 20 marca 2023r.  

11. W przypadku nieskompletowania wymaganej liczby uczestników projektu przewiduje się 

przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej w terminie ustalonym przez Dyrektora ZSE                

w Brzegu. 

12. Warunkiem uczestnictwa w projekcie wszystkich chętnych jest:  

a) Wypełnienie, podpisanie i złożenie w sekretariacie formularza zgłoszeniowego do 

projektu w terminie wyznaczonym w niniejszym Regulaminie.  

b) Zapoznanie się z Regulaminem projektu (dostępny na stronie internetowej szkoły) 

c) Uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej.  

d) Podpisanie przed wyjazdem na mobilność umowy wraz z załącznikami.  

e) Raportowanie w systemie MobilityTool + po powrocie z mobilności. 

 

§ 3. 

Rekrutacja uczestników 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie poprzedzającym wyjazdy dwóch kolejnych grup 

na praktykę zagraniczną przez Zespół Rekrutacyjny w Zespole Szkół Ekonomicznych               

w Brzegu. 

W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:  

a) koordynator projektu – przewodniczący zespołu rekrutacyjnego 

b) kierownik szkolenia praktycznego  

c) opiekun merytoryczny – nauczyciel przedmiotów zawodowych 

d) nauczyciel języka angielskiego 



   
2. Proces rekrutacji zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej 

szkoły minimum na 3 miesiące przed wyjazdem danej grupy.  

3. Proces rekrutacji obejmuje:  

a) złożenie formularza 

b) ocenę wg kryteriów rekrutacji każdego z kandydatów;  

4. Proces rekrutacji zostanie zakończony ogłoszeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej 

i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZSE i na stronie 

internetowej szkoły.  

5. W przypadku braku możliwości wyjazdu osoby zakwalifikowanej, wolne miejsce zajmie 

pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.  

6. Złożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.  

7. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne. Komisja 

Rekrutacyjna dopuszcza możliwość wniesienia odwołania od decyzji o niezakwalifikowaniu 

do udziału w projekcie do 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji         w formie pisemnej. 

W uzasadnionych przypadkach kandydatura zostanie rozpatrzona ponownie do 7 dni 

roboczych po złożeniu odwołania.  

8. Projekt zakłada wyjazd 2 grup:  

a) grupa wiosenna 2023 

b) grupa jesienna 2023  

9. Kryteria rekrutacji:  

Znajomość języka angielskiego -  rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim max 20 pkt.  

Kryterium  Punkty  

Przekazanie informacji 0 - 5 

Zakres struktur  gramatyczno-
leksykalnych 

0 - 4 

Poprawność struktur  gramatyczno-
leksykalnych 

0 - 4 

Wymowa  0 - 2 

Płynność wypowiedzi 0 - 5 

 

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za rok szkolny 2021/2022; I półrocze 2022/23;     

max 20 pkt. 

Średnia ocen  Punkty  

3,6 1 

3,7 2 

3,8 3 

3,9 4 

4,0 5 

4,1 6 

4,2 7 

4,3 8 



   
4,4 9 

4,5 10 

4,6 11 

4,7 12 

4,8 13 

4,9 14 

5,0 15 

5,1 16 

5,2 17 

5,3 18 

5,4 19 

5,5 20 

 

Frekwencja na zajęciach max 10pkt. 

Frekwencja w %  Punkty  

71-73  1 

74-76  2 

77-79  3 

80-82 4 

83-85 5 

86-88 6 

89-91 7 

92-94 8 

95-97 9 

98-100 10 

 

Ocena  zachowania max 5 pkt. 

Zachowanie  Punkty  

wzorowe 5 

bardzo dobre 4 

dobre 3 

poprawne 2 

nieodpowiednie 1 

 

Udział w konkursach przedmiotowych, zaangażowanie na rzecz klasy i szkoły  

max 5 pkt. 

Kryterium Punkty  

Zaangażowanie na rzecz klasy 1 

Zaangażowanie na rzecz szkoły 1 

Wolontariat 1 

Miejsca 1-5 w powiatowym konkursie 
przedmiotowym 

1 



   
Udział  w wojewódzkim konkursie 
przedmiotowym 

1 

 
Razem do zdobycia 60 pkt. 
  
7. Komisja rekrutacyjna na podstawie zebranych danych tworzy listę główną z nazwiskami 

uczniów z najwyższą liczbą punktów i listę rezerwową uczestników projektu.  
8. Przy tej samej ilości punktów uzyskanych podczas rekrutacji, uwzględniona zostanie 

kwestia mniejszych szans – kryterium rozstrzygającym o udziale w projekcie będzie 
sytuacja społeczno-ekonomiczna rodziny ucznia.  

9. W przypadkach spornych uczeń może złożyć odwołanie do Dyrektora szkoły w terminie 7 
dni od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.  

10. Odwołania rozpatrywane są do 7 dni od momentu złożenia odwołania.  
11. Uczestnicy projektu i ich rodzice (w przypadku uczniów niepełnoletnich) podpisują przed 

wyjazdem wymaganą przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji umowę finansową wraz 
z załącznikami oraz oświadczenie o zapoznaniu się z wymaganymi podczas mobilności 
regulaminami 

 

§ 4. 

Prawa i obowiązki uczestnika projektu 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:  

a) nieodpłatnego udziału w zajęciach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego,  

językowo – kulturowego i  bhp, 

b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,  

c) otrzymania materiałów promocyjnych.  

2. Uczestnik ma obowiązek:  

a) uczestnictwa w zajęciach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego,  językowo – 

kulturowego i  bhp, 

b) wypełniania w trakcie trwania projektu testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, 

ankiet poziomu zadowolenia, udziału w akcji upowszechniania i promocji projektu,  

c) do wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych 

osobowych na potrzeby realizacji projektu (w przypadku osób niepełnoletnich ich 

przedstawiciele ustawowi), 

d) wypełnienia niezbędnej dokumentacji dotyczącej projektu wymaganej przez ZSE jako 

instytucji wysyłającej, partnerów zagranicznych i narodową agencję programu 

ERASMUS+ – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,  

e) pokrycia całkowitych kosztów udziału w projekcie w przypadku niedotrzymania 

umowy zawartej pomiędzy instytucją wysyłającą a uczestnikiem. 

 

 



   
 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa                  

w projekcie w każdym czasie.  

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.  

 

Brzeg, 10 października 2022 r. 


