
 

 

 
 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW  

do projektu pn.„Hiszpańskie staże dla najlepszych” o numerze POWERVET-2018-1-PL01-KA102-

048135  

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 

zawodowego” realizowanego ze środków PO WER  

na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe  

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1. Projekt pt. „Hiszpańskie staże dla najlepszych” jest realizowany przez Zespół Szkół 

Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, zwany dalej organizacją wysyłającą, 

działającą w partnerstwie z EuroMind w Hiszpanii, zwanym dalej organizacją przyjmującą. 

2. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), jako część projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, 

którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

3. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048135 

zawartej pomiędzy Miastem Bielsko-Biała/Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących 

w Bielsku-Białej a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). 

4. Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. 

5. Głównym celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród 

uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, kształcących się                

w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik spedytor dzięki którym 

zwiększą swoje możliwości zdobycia zatrudnienia po zakończeniu edukacji. Celami szczegółowymi 

projektu przyczyniającymi się do osiągnięcia celu głównego są: 

 podniesienie praktycznych umiejętności uczestników staży,  

 zdobycie przez nich cennego doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku, 

 wzrost umiejętności posługiwania się językami obcymi, w tym słownictwem branżowym, 

 nabycie kluczowych kwalifikacji umożliwiających w przyszłości podjęcie zatrudnienia                 

w wyuczonym zawodzie, 

 nabycie umiejętności społecznych poprzez poznawanie nowych kultur oraz sprawdzenie się         

w międzynarodowym, wielojęzycznym środowisku.  

6. Cele w odniesieniu do szkoły sprowadzają się do: 

 zwiększenie mobilności zawodowej uczniów, 

 poprawa jakości kształcenia zawodowego, 

 zwiększenie kompetencji organizacyjnych, językowych kadry, 

 zwiększenie świadomości międzykulturowej, 

 zebranie nowych doświadczeń, 

 nawiązanie nowych kontaktów. 

7. Cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 34 uczniów (uczestników mobilności) 

organizacji wysyłającej w hiszpańskich przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych 

kierunkiem kształcenia uczestników. 

8. Regulamin rekrutacji do projektu  określa w szczególności: 



 

 

 
 

 

a) grupę docelową, 

b) kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji, 

c) wymagane dokumenty. 

9. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji 

organizacji wysyłającej i będą prowadzone przez koordynatora projektu. 

10. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, 

ul. Filarowa 52. 

11. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie: http://www.zssio.pl/ 

 

§ 2 

Grupa docelowa 

34 uczniów z Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, kształcących się      

w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik spedytor – uczniowie 

klasy III. 

 

§ 3 

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji 

I. Warunki ogólne 

1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.  

2. Rekrutacja do projektu zostanie podzielona na dwie tury. W każdej turze do udziału                                  

w zagranicznej mobilności zostanie zakwalifikowanych 17 osób. 

3. Rekrutacja trwa min. 2 tygodnie i rozpoczyna się: pierwsza tura -  w miesiącu październiku 2018, 

druga tura – w miesiącu maju 2019 r. Daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji zostaną podane                 

w ogłoszeniach rekrutacyjnych. 

4. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń 

umieszczonej w widocznym miejscu w budynku szkoły  i na stronie internetowej szkoły. 

5. Rekrutację przeprowadza Komisja rekrutacyjna, w skład której wejdą: dyrektor/wicedyrektor 

szkoły, koordynator oraz dwóch nauczycieli (np. języków obcych, przedmiotów zawodowych). 

6. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego (kwestionariusza 

osobowego) stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.  

7. W przypadku uczniów niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy podpisują także ich 

rodzice/opiekunowie prawnymi. 

8. Podczas rekrutacji pod uwagę będą brane tylko i wyłącznie kryteria opisane w pkt. II, a na wybór 

uczestników nie będą miały wpływu takie czynniki jak: płeć, wyznanie, światopogląd itp.                           

W rekrutacji zostanie zachowana zasada równości kobiet i mężczyzn. 

 

II. Kryterium rekrutacyjne podstawowe 

1. Posiadanie statusu ucznia Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej, 

na kierunku technik pojazdów samochodowych (uczniowie III klasy) – ocena: spełnia/ nie spełnia 

na podstawie formularzy zgłoszeniowych. 

2. Osoby z oceną „spełnia” przejdą do dalszego etapu rekrutacji opisanego w pkt. III. 

http://www.zssio.pl/


 

 

 
 

 

 

III. Kryteria rekrutacyjne szczegółowe: 

1. Ocena motywacji, średnia ocen z przedmiotów zawodowych, ocena z języka angielskiego, 

zachowania, frekwencji: 

a) Ocena motywacji do udziału w stażu zagranicznym na podstawie ankiety zawierającej                        
4 pytania. Przy każdej odpowiedzi nadawane będą punkty w skali od 1 do 5, wg klucza: 

5 – zdecydowanie się zgadzam, 
4 – raczej się zgadzam, 
3 – trudno powiedzieć, 
2 – raczej się nie zgadzam, 
1 – zdecydowanie się nie zgadzam. 
 
Średnia punków będzie stanowiła o wyniku oceny motywacji.  

b) Średnia z ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na zakończenie I semestru roku 
szkolnego 2016/2017. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 6, wg klucza: 

oceny powyżej 5,0 – 6 pkt. 
poniżej 5,0 do 4,5 – 5 pkt. 
poniżej 4,5 do 4,0 – 4 pkt. 
poniżej 4,0 do 3,5 – 3 pkt. 
poniżej 3,5 do 3,0 – 2 pkt. 
poniżej 3,0 do 2,5 – 1 pkt. 
poniżej 2,5 – 0 pkt. 

c) Oceny z języka angielskiego uzyskana na zakończenie I semestru roku szkolnego 
2018/2017.Nadawane będą punkty w skali od 0 do 5, wg klucza: 

stopień celujący – 5 pkt. 
stopień bardzo dobry – 4 pkt. 
stopień dobry – 3 pkt. 
stopień dostateczny – 2 pkt. 
stopień dopuszczający – 1 pkt. 
stopień niedostateczny – 0 pkt. 
 
 

d) Ocena z zachowania uzyskana na zakończenie I semestru roku szkolnego 2017/2018. 
Nadawane będą punkty w skali od 0 do 5, wg klucza: 

wzorowe – 5 pkt.  
bardzo dobre – 4 pkt. 
dobre – 3 pkt. 
poprawne – 2 pkt. 
nieodpowiednie – 1 pkt. 
naganne – 0 pkt. 

e) Frekwencja - podana procentowo - na zakończenie I semestru roku szkolnego 2017/2018. 
Nadawane będą punkty w skali od 1 do 5, wg klucza: 

100% - 90% - 5 pkt., 
poniżej 90% - 80% - 4 pkt., 
poniżej 80% - 70% - 3 pkt., 
poniżej 70% - 60% - 2 pkt., 



 

 

 
 

 

poniżej 60%  - 1 pkt. 

 

2. Kryterium dodatkowe 

a) Niski status materialny – 5 pkt. 

b) Osoba pochodząca z terenów wiejskich – 5 pkt. 

c) Bardzo ważna będzie frekwencja na zajęciach i ocena z zachowania. W przypadku wysokiej 
frekwencji i co najmniej dobrej ocenie z zachowania przyznawane będą dodatkowe punkty, 
które niwelować będą słabsze stopnie – dodatkowe 10 pkt. za frekwencję 90-100% oraz 
dodatkowe 5 pkt. za ocenę z zachowania powyżej dobrej. 

d) Zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z uczniami mająca na celu zweryfikowanie 
motywacji, inicjatywy i rzeczywistego zainteresowania ucznia projektem. Rozmowę 
przeprowadzała będzie Komisja rekrutacyjna. Za rozmowę kwalifikacyjną będzie można 
uzyskać max. 15 pkt.  

 

IV. Ocena kandydatów i procedura odwoławcza 

1. Punkty uzyskane z powyżej wymienionych kryteriów szczegółowych zostaną do siebie dodane, 

suma będzie stanowiła o wyniku. Uczniowie z największą ilością punktów zostaną zakwalifikowani 

do projektu.  

2. Ocena zostanie dokonana przez organizację wysyłającą  na podstawie kryteriów opisanych w pkt. 

II i III regulaminu i zamieszczona na protokole, stanowiącym załącznik 2 do niniejszego 

regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą. 

3. Z rekrutacji zostanie sporządzona lista rankingowa uczestników, tj. lista główna i rezerwowa. 

Wyniki zostaną ogłoszone przez wychowawców klas. Ponadto listy zostaną umieszczone na tablicy 

ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w budynku szkoły. 

4. O kolejności na liście decyduje suma uzyskanych punktów.  

5. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o kolejności na listach decydują punkty                       

ze średniej z ocen z przedmiotów zawodowych, następnie z języka angielskiego. 

6. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem 

(nieobecność na zajęciach z przygotowania kulturowo-językowo-pedagogicznego) przez ucznia 

umieszczonego na liście głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na staż, a prawo do tego 

wyjazdu uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności. 

7. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja zostanie powtórzona. 

8. Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od 

ogłoszenia wyników rekrutacji. Powodem odwołania może być stwierdzenie błędów                                 

w przeliczaniu punktów za uzyskane oceny (kryteria rekrutacyjne opisane w pkt. III).  

9. Odwołanie wraz z uzasadnieniem powinny być złożone na piśmie do koordynatora projektu.  

10. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu 2 dni i w przypadku 

decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji. 

 

V. Nabory dodatkowe 

1. W przypadku niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie 

zawodowej lub z powodu opisanego w pkt. III. 3 czy też wycofania się uczestnika lub innych 

zaistniałych okoliczności organizacja wysyłającą ma prawo na każdym etapie rekrutacji do 



 

 

 
 

 

ogłoszenia dodatkowego naboru uczestników. Dodatkowy nabór uczestników może odbywać się 

w trybie przyspieszonym, tj. bez zachowania terminu min. 2 tygodni przyjmowania zgłoszeń. 

2. W przypadku ogłoszenia dodatkowego naboru pierwszeństwo udziału w projekcie mają 

kandydaci, którzy zostali już zakwalifikowani do projektu w naborze pierwszym. 

 

§ 4 

Wymagane dokumenty 

1. Na etapie rekrutacji: 

a) Formularz zgłoszeniowy. 

2. Po zakwalifikowaniu do projektu: 

b) Deklaracja uczestnictwa, 

c) Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. przetwarzania danych osobowych, 

d) Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności (osobą uczącą się) i 
Warunki ogólne, 

e) Porozumienie o programie zajęć ECVET dla mobilności osób uczących się, 

f) Zobowiązanie do zapewnienia Jakości Mobilności. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.  

2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  http://www.zssio.pl/  
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