Załącznik 2

REGULAMIN REKRUTACJI
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zakres warunków rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod
nazwą Staże zawodowe kluczem do europejskiego rynku pracy współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, na podstawie umowy numer 2017-1-PL01-KA102-037765.
2. Beneficjentem Projektu jest Zespól Szkół Rolniczych nr 2 w Cudzynowicach; zwany
dalej Organizacją wysyłającą.
3. Partnerem zagranicznym w projekcie jest Olympus Education Services, zwana dalej
Organizacją przyjmującą.
4. Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół Rolniczych, Cudzynowice 176, 28-500
Kazimierza Wielka.
5. Projekt jest realizowany w okresie 01-08-2017 do 30-09-2018
6. Grupą docelową projektu są uczniowie klas II i III o profilach: technik agrobiznesu,
technik informatyk oraz technik ekonomista.
7. Nadzór nad projektem oraz kompetencje do rozstrzygania spraw nieobjętych niniejszym
Regulaminem należą do kompetencji Dyrektora Szkoły.

§2
Uczestnictwo w projekcie
1. Do projektu mogą zgłosić się wyłącznie uczniowie klas II i III ZSR w Cudzynowicach
z klas o profilach: technik agrobiznesu, technik informatyk oraz technik ekonomista.
2. W projekcie może wziąć udział po 20 osób z każdego profilu, łącznie 60 osób.
3. Uczestnictwo w projekcie nie niesie za sobą z tego tytułu żadnych opłat.
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4. Szczegółowe zasady odbywania stażu zostaną zawarte w umowie pomiędzy
Uczestnikiem stażu, a Organizacją wysyłającą oraz załącznikach wiążących wszystkie
3 strony projektu.

§3
Zasady i kryteria rekrutacji dla uczestników
1. Procedura rekrutacyjna do projektu zostanie zrealizowana zgodnie z założeniami,
z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci czy wyznania.
2. Za rekrutację i kwalifikację Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna
w składzie:
- Joanna Porębska Szolc
- Iwona Janowska
- Wioleta Fryt
- Bogusława Lech
Komisja działać na podstawie Zarządzenia 1/08/2017 powołującego Komisję w w/w
składzie, podpisanego dnia 09.08.2017.
3. Podstawą kwalifikowania osób do realizacji staży w ramach projektu będzie spełnienie
następujących warunków:
- Przynależność do grupy opisanej w § 2;
- Złożenie poprawnie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej.
4. Uczeń zgłaszając swoją kandydaturę na wyjazd na praktykę zagraniczną powinien
złożyć u koordynatora następujące dokumenty:
- formularz zgłoszeniowy zgodny ze wzorem dostępnym w sekretariacie oraz na stronie
internetowej Organizacji wysyłającej;
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania praktyki;
- zgodę rodziców.
5. Harmonogram rekrutacji:
- akcja informacyjna poprzez informacje na stronie internetowej, ulotki i plakaty
w szkole oraz Facebook – 20-31 sierpnia 2017.
- przyjmowanie zgłoszeń uczestników – 1 - 7 września 2017.
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- rozstrzygnięcie postępowania rekrutacyjnego – 8 września 2017.
- procedura odwoławcza – 8 – 15 września 2017.
- ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji – 15 września 2017.
6. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w projekcie decyduje spełnienie kryteriów
formalnych i merytorycznych.
Podstawą kwalifikacji ucznia jest suma punktów otrzymanych za:
- średnią ocen z przedmiotów zawodowych;
- średnia ocen z przedmiotów ogólnych;
- ocena języka angielskiego;
- ocena z zachowania;
- frekwencja na zajęciach lekcyjnych.
7. Zasady przydzielania punktów przy rekrutacji:
a) średnia ocen z zajęć praktycznych w II semestrze w roku szkolnym 2016/2017
do 2,9 – 3 pkt
3.0 – 3,9 – 6 pkt
4.0 – 4,9 – 9,5 pkt
powyżej 5.0 – 12 pkt
b) średnia ocen z zajęć ogólnych w II semestrze w roku szkolnym 2016/2017
do 2,9 – 3 pkt
3.0 – 3,9 – 6 pkt
4.0 – 4,9 – 9,5 pkt
powyżej 5.0 – 12 pkt
c) znajomość języka angielskiego – ocena za rok szkolny 2016/2017
dopuszczający – 2 pkt
dostateczny – 3 pkt
dobry – 4 pkt
bardzo dobry – 5 pkt
celujący – 6 pkt
d) ocena z zachowania za rok szkolny 2016/2017
poprawna – 1 pkt
dobra – 2 pkt
bardzo dobra – 3 pkt
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wzorowa – 4 pkt
e) frekwencja na zajęciach – za rok szkolny 2016/2017
80 – 90% – 1 pkt
91 – 100% – 2 pkt
8. Punkty za poszczególne kategorie zostaną przyznane przez Komisję Rekrutacyjną na
podstawie weryfikacji dokumentacji, w tym formularzy rekrutacyjnych. Maksymalnie
można zdobyć 36 punktów.
9. W przypadku równiej punktacji kryteriami rozstrzygającymi będą: wyższa średnia ocen
z przedmiotów zawodowych, a w dalszej kolejności z j. angielskiego, a na końcu
kolejność zgłoszeń.
10. Uczestnik będzie miał prawo do rezygnacji z uczestniczenia w projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej w przypadku, gdy rezygnacja została zgłoszona do
Dyrektora na piśmie w terminie do 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacji.
11. W przypadku zakwalifikowania się do projektu zakładanej liczby uczestników, zostaną
utworzone listy podstawowa i rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy
podstawowej na jego miejsce wpisana zostanie osoba z listy rezerwowej, według
kolejności na liście.
12. Osoby zakwalifikowane do projektu przed rozpoczęciem udziału zobowiązane są do
złożenia w miejscu rekrutacji:
- oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji /Załącznik 2/
- deklaracji uczestnictwa /Załącznik 1/.
13. W przypadku zdarzenia losowego lub nagannego zachowania uczeń zostaje skreślony
z listy, a prawo do tego wyjazdu uzyskuje kolejny uczeń z listy rezerwowej.
14. Na odwołanie się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przewiduje się 7 dni
kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników. Prawo do odwołania się przysługuje
każdej osobie biorącej udział w rekrutacji.
§4
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą.
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2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje
Dyrektor z ramienia organizacji wysyłającej.
3. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu, tj. od 1 sierpnia 2017 roku do 30
września 2018 roku.
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