
Regulamin rekrutacji *

uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych 

do uczestnictwa w projekcie zagranicznych praktyk zawodowych

 „MASZ POWER’a MASZ PRZYSZŁOŚĆ 2019-2021”, o numerze POWERVET-2019-

1-PL01-KA102-064578 realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu

Erasmus+ 

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

§ 1

Informacje ogólne

1. Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji uczestników do projektu „MASZ 

POWER’a MASZ PRZYSZŁOŚĆ 2019-2021” czyli w praktykach zawodowych w 

Irlandii.

2. Projekt zostanie  sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (POWER VET)

3. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. 

Cichociemnych w Gliwicach. Projekt skierowany jest do uczniów ZSE-T klas trzecich

i drugich technikum i obejmie dwie mobilności:

 I mobilność : 27.04.2020 r.– 22.05.2020 r. (+ 2 dni na podróż)

 II mobilność: 26.04.2021r. - 21.05.2021 r.(+ 2 dni na podróż) 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 30 .09. 2019 r. do 29.09.2021 r.

5. Rekrutacja ma na celu wybór uczestników projektu zgodnie z polityką 

równości szans zgodnie z wytycznymi programu Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (POWER VET). 

W przypadku I mobilności dostępnych jest 20 miejsc, w tym:

  5 miejsc dla specjalności technik ekonomista

  5 miejsc dla specjalności technik organizacji reklamy

 5 miejsc dla specjalności technik logistyk

 5 miejsc dla specjalności technik grafiki i poligrafii cyfrowej



W przypadku II mobilności dostępnych jest 25 miejsc, w tym:

  5 miejsc dla specjalności technik logistyk

 5 miejsc dla specjalności technik organizacji reklamy

 5 miejsc dla specjalności technik ekonomista

  8 miejsc dla specjalności technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 2 miejsca dla specjalności technik fotografii i multimediów

Łącznie na praktyki w Irlandii w trakcie dwóch zaplanowanych mobilności wyjedzie 45 

uczniów.

6. Nabór przeprowadzi komisja rekrutacyjna, w skład której wejdą: 

 dyrektor szkoły 

 przedstawiciel nauczycieli przedmiotów zawodowych logistycznych, artystycznych,  

ekonomicznych wyznaczeni przez Dyrektora

 nauczyciel języka angielskiego ogólnego i zawodowego 

 koordynator projektu 

§ 2

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

  Rekrutacja uczniów na praktyki Mobilność I ( 2020 r.) prowadzona będzie w terminie 9 – 20

grudnia 2019 r. w oparciu o niniejsze zasady:

1) do udziału w projekcie uprawnieni są wyłącznie uczniowie klas III i II technikum, 

którzy ukończyli 18 lat lub ukończą przed rozpoczęciem mobilności

2) uczniowie zobowiązani są do złożenia wniosku (załącznik nr 1, druki dostępne na 

stronie szkoły www.zset.strefa.pl w zakładce ERASMUS+) w sekretariacie szkoły, 

w terminie do 8 grudnia 2019 r. (do wypełnienia wniosek wraz z załącznikami 

nr 1 i nr 2).

3) rozmowa  kwalifikacyjna odbędzie się w terminie 9 – 18 grudnia 2019 r. 

4) do projektu wybrani zostaną uczniowie osiągający dobre wyniki w nauce, 

z zachowaniem co najmniej dobrym, posługujący się językiem angielskim w stopniu 

minimum dobrym, chcący zdobyć dodatkowe doświadczenie zawodowe za granicą. 

5) kryteria naboru ( załącznik nr 2):

 prawidłowo napisany wniosek wraz z uzasadnieniem chęci wyjazdu na praktyki         

w języku polskim-  max 5 pkt

http://www.zset.strefa.pl/


 oceny końcoworoczne z przedmiotów zawodowych – max 5 pkt

 oceny końcoworoczne z języka angielskiego ogólnego – max 5 pkt

 ocena  końcoworoczna z języka angielskiego zawodowego – max 5 pkt

 ocena z zachowania w roku szkolnym 2018/2019 – max 5 pkt

 działalność ucznia na rzecz szkoły, środowiska lokalnego lub realizacja zadań 

społecznych w oparciu o teamwork, (podpisaną przez wychowawcę klasy) – max 5 

pkt

 rozmowa kwalifikacyjna z autoprezentacją w języku polskim i angielskim – max 10 

pkt

Maksymalnie do zdobycia 40 pkt.

6) o zakwalifikowaniu się do projektu decyduje ocena punktowa wynikająca ze 

spełnienia powyższych kryteriów, na podstawie której zostanie sporządzona lista 

rankingowa

a. do projektu zakwalifikują się kandydaci z najwyższych miejsc listy rankingowej, z 

uwzględnieniem pierwszeństwa dla klas III, a kolejne osoby zostaną umieszczone na liście 

rezerwowej

b. w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów jednakowej liczby punktów, 

ostateczną decyzję o udziale kandydata w stażu podejmie Komisja Rekrutacyjna w oparciu 

o:

 średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym 2018/2019

 wynik frekwencji uzyskany w roku szkolnym 2018/2019

7) Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę zakwalifikowanych uczestników projektu oraz 

ewentualną listę rezerwową.

8) ogłoszenie listy uczestników Mobilność I  projektu  „MASZ POWER’a MASZ 

PRZYSZŁOŚĆ 2019-2021”, o numerze POWERVET-2019-1-PL01-KA102-

064578 realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor 

Kształcenie i szkolenia zawodowe dla kandydatów I mobilności nastąpi w dniu 6 

stycznia 2020 r. Lista będzie dostępna w gablocie koło sekretariatu. 

9) w przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z Koordynatorem Projektu możliwe jest

przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji. Komisja w takim przypadku zastrzega sobie 

prawo zmiany struktury grupy.



10) Rekrutacja do grupy Mobilność II przeprowadzona będzie osobno zgodnie z powyżej 

opisanymi zasadami i niniejszym regulaminem po rozpoczęciu roku szkolnego 

2020/2021 . Terminy zostaną podane w ogłoszeniu na stronie i szkolnym FB.

§ 3
Postanowienia końcowe

7. Niniejszy Regulamin wraz z Procedurą Odwoławczą dostępny jest w sekretariacie ZSE-T  

oraz na stronie internetowej szkoły www.zset.strefa.pl 

8.Zespół projektu „MASZ POWER’a MASZ PRZYSZŁOŚĆ 2019-2021” zastrzega sobie 

prawo do wnoszenia zmian do Regulaminu, o których wszyscy zainteresowani będą 

niezwłocznie informowani poprzez stronę internetową oraz za pośrednictwem Koordynatora 

projektu.

9. W przypadku dobrowolnej rezygnacji, zdarzenia losowego, niezdyscyplinowanego

zachowania się przed wyjazdem (nieobecności na kursach przygotowawczych, spotkaniach 

informacyjnych), ucznia umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z listy, a 

prawo do jego miejsca uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej 

kolejności.

* Zaleca się druk obustronny. Formularz wniosku jest również do pobrania w wersji papierowej w 

sekretariacie.

http://www.zset.strefa.pl/


Załącznik nr 1 
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

WNIOSEK 
do Komisji Rekrutacyjnej projektu

„MASZ POWER’a MASZ PRZYSZŁOŚĆ 2019-2021”, o numerze POWERVET-2019-1-
PL01-KA102-064578  realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu

Erasmus+

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Dane kandydata:

Uczeń/uczennica ………………………………………………………………………………
 (imię i nazwisko osoby deklarującej chęć przystąpienia do projektu)

klasa …................................. profil......................................................wych.klasy…………......

Uzasadnienie chęci udziału w projekcie:
…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

 Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że ww. Projekt jest współfinansowany
ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER VET)

 Oświadczam, że  zapoznałem/am  się  z  Regulaminem  rekrutacji  do  projektu
„MASZ POWER’a MASZ PRZYSZŁOŚĆ 2019-2021”, o numerze POWERVET-
2019-1-PL01-KA102-064578 realizowanego ze środków PO WER na zasadach



Programu  Erasmus+  sektor  Kształcenie  i  szkolenia  zawodowe i  akceptuję  jego
warunki.

 Oświadczam, że w razie zakwalifikowania do projektu, wyrażam zgodę na ewentualne
nieodpłatne  wykorzystywanie  mojego   wizerunku  w  działaniach  informacyjno-
promocyjnych  związanych  z  realizacją  projektu   „MASZ  POWER’a  MASZ
PRZYSZŁOŚĆ 2019-2021” .

 Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie 
konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą.

 Zgoda dotycząca upowszechniania danych osobowych i wizerunku: 
Oświadczam, iż zgodnie z z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679          z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i   w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 

2016r. nr 119/1- (zwanym dalej RODO) oraz ustawy        z dnia 10.05.2018 r. O ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla potrzeb rekrutacji do projektu oraz w razie zakwalifikowania do 

projektu na upowszechnianie mojego wizerunku oraz moich danych osobowych (imię i 

nazwisko,klasa,profil):

 ............................................................................................................................................................... 

dla celów promocji szkoły w ramach projektu programu POWER .

W zakresie obejmującym:

 stronę internetową szkoły oraz profil szkoły na portalu Facebook

 artykuły prasowe dotyczące projektu oraz materiały promocyjne szkoły

 publikację zdjęć związanych z projektem w internecie

Niewyrażenie zgody wiąże się z niemożnością uczestnictwa w projekcie POWER.

……………………………………………..
czytelny podpis kandydata   

       

........................................................... 

(podpis rodziców/prawnych opiekunów jeżeli dotyczy)



Załącznik nr 2
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„MASZ POWER’a MASZ PRZYSZŁOŚĆ 2019-2021”, o numerze POWERVET-2019-1-
PL01-KA102-064578 realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu

Erasmus+ 
sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Tabela ocen kandydata na uczestnika Projektu (wypełnia kandydat)

Imię i Nazwisko …..................................................................................

LP Nazwa przedmiotu Ocena** Liczba przyznanych punktów
1 Zachowanie

2 Język Angielski – ocena końcoworoczna 

z klasy  II
3 Język Angielski Zawodowy – Moduł -  ocena 

końcoworoczna z klasy  II
4 Przedmiot zawodowy- moduł *

5

6

7

8

9

10

* - proszę wpisać oceny końcoworoczne z klasy I i  II z Modułów przedmiotów  zawodowych
**- proszę wpisać oceny cyframi

Kryteria dodatkowe (w razie jednakowej ilości punktów kandydatów)

LP Nazwa Ocena/wynik Liczba przyznanych punktów
1 Średnia ocen na świadectwie (rok szkolny 

2017/2018)
2 Frekwencja (rok szkolny 2017/2018)



…........................................................
        Podpis wychowawcy

Udokumentowane działania ucznia na rzecz szkoły, środowiska lokalnego lub zadań 
społecznych w oparciu o teamwork (np. udział w akcjach na cele charytatywne, 
wolontariat, warsztaty, udział w organizacji imprez, udział w akcjach reprezentowania 
szkoły, aktywne działania wspomagające funkcjonowanie ZSE-T, inne akcje 
zaangażowania na rzecz społeczności szkolnej lub lokalnej):

Lp Nazwa wydarzenia/działania Data
wydarzenia

Liczba przyznanych punktów

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

…........................................................
Podpis wychowawcy

Ilość punktów 
kryterium 
podstawowego

Ilość punktów z 
rozmowy 
kwalifikacyjnej

Suma punktów Ilość punktów kryterium 
dodatkowego (jeśli 
dotyczy)

Suma punktów łącznie z 
kryterium dodatkowym

Pola szare wypełnia Komisja Rekrutacyjna


