
Regulamin rekrutacji uczestników 

do projektu „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy” w 
ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry 
kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER na zasadach Programu 
Erasmus+ sektor „Kształcenie i szkolenia zawodowe”.
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Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu
2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne u specjalisty ds. 

rekrutacji p. Anny Sieńko -sala 207
3. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za 

realizację projektu do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
4. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem równości szans uczniów do 

których projekt jest skierowany.
5. Informacje o projekcie są udostępniane na stronie internetowej szkoły, 

ogłaszane na apelach (spotkaniach uczniów z Panią Dyrektor), przekazywane 
grupie docelowej uczniów bezpośrednio przez specjalistę ds. rekrutacji, 
przekazywane na spotkaniach z rodzicami.
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Informacje o projekcie.

1. Projekt jest realizowany w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Gliwicach w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2020 r.

2. Projekt jest skierowany do uczniów klas trzecich Technikum Nr 2 w zawodach:
technik analityk i technik mechatronik.

3. W projekcie bierze udział 56 uczennic i uczniów, którzy wyjadą na 
czterotygodniowe zawodowe staże zagraniczne do Włoch w ramach 
obowiązkowych praktyk zawodowych.

4. Udział w projekcie jest bezpłatny.
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Zasady rekrutacji
Proces rekrutacji obejmuje:

– złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez 
kandydatów w terminach: 31.10.2018 r. - I grupa projektowa
                                           31.10.2019 r. - II grupa projektowa



– zebranie przez specjalistę ds. rekrutacji informacji potrzebnych do ustalenia 
listy kandydatów

– analizę kryteriów i przyznanie punktów każdemu kandydatowi/kandydatce
– ogłoszenie listy uczestników i listy rezerwowej – 07.12.2018 r. - I grupa

                                                                               06.12.2019 r. - II grupa
W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż miejsc, termin składania wniosków 
może zostać przedłużony.

4
Kryteria rekrutacyjne.
W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania określone w tej części 
regulaminu.

– są uczniami 3 klasy Technikum Nr 2 w zawodach technik mechatronik i 
technik analityk w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym

– złożyły poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zostały 
zakwalifikowane do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną

– znają język angielski w stopniu komunikatywnym, deklarują chęć uczestnictwa
we wszystkich zajęciach zaplanowanych w projekcie

– wykazują się motywacją do udziału w projekcie, a przede wszystkim będą 
chcieli po zakończeniu projektu wcielać w życie idee zapisane w projekcie

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne:
– średnia ocen z przedmiotów zawodowych w 2 klasie
– średnia ocen z języka angielskiego i angielskiego zawodowego w 2 klasie
– końcoworoczna ocena z zachowania w 2 klasie
– brak negatywnych uwag w dzienniku w bieżącym roku szkolnym
– brak ocen niedostatecznych w ostatnim okresie klasyfikacyjnym
– brak zagrożeń oceną niedostateczną w 1 semestrze w 3 klasie

 
  Na podstawie powyższych kryteriów i wymagań Komisja Rekrutacyjna sporządzi 
protokół, do którego dołączy dwie listy (podstawową i rezerwową) 
uczennic/uczniów, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie. Kolejność
osób zakwalifikowanych do projektu jest ustalana na podstawie ilości zdobytych 
punktów.
   Rekrutacji uczestników dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie:
p. Bogumiła Kluszczyńska – koordynator projektu
p. Anna Sieńko - specjalista ds. rekrutacji
p. Barbara Gzik – członek komisji 
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Procedura odwoławcza:

1. Od negatywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w ciągu 5 dni
kalendarzowych od momentu jej ogłoszenia. Odwołania złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.

2. W odwołaniu należy wskazać argumenty wraz z uzasadnieniem.



3. Odwołanie składać należy do koordynatora projektu.
4. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną w ciągu 5 dni roboczych

od dnia wpływu.
5. Powtórna decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
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Informacje dodatkowe.
1. Za moment przystąpienia uczestnika do projektu przyjmuje się chwilę podpisania
oświadczenia  uczestnictwa  oraz  niezbędnych  oświadczeń,  które  nastąpi  podczas
spotkania z osobami zakwalifikowanymi.
2.  Przystąpienie  do  procesu  rekrutacji  oznacza  pełną  akceptację  regulaminu
uczestnictwa w projekcie.
3. W przypadku rezygnacji  lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby
zakwalifikowane na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej.
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Obowiązki uczestnika projektu
Uczestnik jest zobowiązany do:
– wypełniania i podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu
– wypełniania ankiet ewaluacyjnych i raportu końcowego uczestnika
– udostępniania swoich danych osobowych i wizerunku na potrzeby projektu
– przestrzegania  ogólnie  przyjętych  norm  i  zasad,  a  także  regulaminów
obowiązujących w miejscach przebywania uczestników
– uczestnictwa  w  zajęciach  przygotowujących  do  mobilności:  językowych,
kulturowych, pedagogicznych i informacyjnych
– uczestnictwa w działaniach projektowych
– uczestnictwa w działaniach rozpowszechniających rezultaty projektu, m.in. w
organizacji Dnia Włoskiego i Konferencji Podsumowującej Projekt na terenie szkoły
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Wszelkie  sprawy  związane  z  interpretacją  regulaminu  rozstrzygane  są  przez
koordynatora projektu.

                                        Specjalista ds. rekrutacji: Anna Sieńko
                                             Koordynator projektu: Bogumiła Kluszczyńska
 


