
 

 

 

  

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

                            ”Zawodowo Doskonali” 

 
§ 1. Cel regulaminu: 

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pt. "Zawodowo 

Doskonali”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + . 

 

§ 2. Informacje o projekcie: 

 

1. Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-049056 realizowany jest w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja     

Kopernika w Koszalinie w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 

 

2. Projekt jest realizowany w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską programu Erasmus+. 

 

3. Projekt skierowany jest do 32 uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa i technik 

żywienia i usług gastronomicznych. 

 

4. Projekt przewiduje odbycie 4 -tygodniowego stażu zawodowego w Hiszpanii dla zawodu technik 

żywienia i usług gastronomicznych dla uczniów, którzy uczęszczają w roku szkolnym 2018/2019 do 

klasy trzeciej oraz odbycie 4 -tygodniowego stażu zawodowego w Irlandii dla zawodu technik 

hotelarstwa dla uczniów, którzy uczęszczają w roku szkolnym 2018/2019 do klasy drugiej lub trzeciej. 

 

5.  Staże zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ traktowane są jako zajęcia objęte programem 

kształcenia szkoły, realizowane w szkole (faza przygotowania) oraz poza terenem szkoły (staż 

zagraniczny) i w związku z tym uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zgodnego z 

regulaminem szkoły i ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu na stażu 

 

 

§ 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu: 

 

1. Rekrutacja prowadzona będzie w październiku 2018 r. przez Zespół Rekrutacyjny. 

 

2. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą: 

- mgr Szymon Konefał – dyrektor ZS nr 1 w Koszalinie; 

- mgr Beata Lankut – koordynator projektu; 

- mgr Zbigniew Walczak– nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych; 

- mgr Anna Szypowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich; 

- mgr Beata Ziemba- nauczyciel języka angielskiego 

 



 

3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na stronie internetowej szkoły, a także na 

godzinach wychowawczych w klasach, do których skierowany jest projekt. 

 

4. Uczestnikiem projektu mogą być uczniowie/uczennice ZS nr 1 w Koszalinie, którzy: 

 

- kształcą się w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych; 

 

- uczniowie technikum hotelarstwa uczęszczają do klasy drugiej lub trzeciej; 

 

- uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych uczęszczają do klasy trzeciej; 

 

- z własnej inicjatywy wyrażą chęć aktywnego uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie formularza 

zgłoszeniowego w wersji papierowej (zał. nr 1) oraz oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

(zał. nr 2) do koordynatora projektu; 

 

- zobowiązują się do regularnego uczęszczania na zajęcia dodatkowe, na których będą realizowane 

zadania projektowe; 

 

- posiadają dowód osobisty lub ważny paszport (co najmniej na kolejne pół roku kalendarzowego); 

 

- zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zarówno w czasie odbywania praktyk w firmach, jak i w 

czasie wolnym od zajęć, w dni powszednie oraz w weekendy. 

 

5. Proces rekrutacji obejmuje: 

– złożenie formularza aplikacyjnego o zakwalifikowanie do udziału w projekcie wraz z załącznikami 

do Regulaminu do dnia 12.10.2018 r.; 

– akceptację wniosku przez Zespół Rekrutacyjny; 

– pisemny egzamin z języka angielskiego; 

– rozmowę kwalifikacyjną; 

– ogłoszenie wyników w dniu 31.10.2018 r.; 

– pierwsze spotkanie organizacyjne w dniu 05.11.2018 r. 

 

6. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie (do 12.10 2018 r.) powinien 

złożyć do koordynatora p. Beaty Lankut następujące dokumenty: 

– formularz zgłoszeniowy (załącznik 1); 

- zgodę rodziców (załącznik 2); 

 

7. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej i 

rezerwowej oraz umieszczeniem ich na stronie internetowej szkoły. 

 

8. W przypadku, gdy uczeń z listy głównej zrezygnuje z udziału w projekcie, zostanie skreślony lub nie 

wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jego miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z 

listy rezerwowej. 



 

 

9. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dot. rekrutacji rodzice/prawni opiekunowie oraz uczeń 

pisemnie potwierdzają zapoznanie się z zasadami udziału w projekcie. 

 

10. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być uczestnikiem 

zajęć realizowanych w ramach projektu. 

 

11. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi. 

 

12. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu 

rekrutacyjnego. Rezygnację należy złożyć na piśmie do Dyrektora Szkoły. 

 

13. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym 

momencie trwania projektu. 

 

14. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach decyduje 

dyrektor. 

 

15. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do projektu, zobowiązani są do udziału w spotkaniu 

informacyjnym z Zespołem Rekrutacyjnym. 

 

16. Kryteria rekrutacji: 

Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 20 punktów, na które składa się: 

a) ocena z zachowania - minimum dobra (maksymalnie 5 pkt): 

ocena dobra – 3 punkty; 

ocena bardzo dobra – 4 punkty; 

ocena wzorowa – 5 punktów. 

 

b)  punkty z przygotowanego na potrzeby rekrutacji do projektu testu z języka angielskiego 

(maksymalnie 5 pkt) 

- wynik 0 -39% - 1 punkt 

- wynik 40-55% - 2 punkty 

- wynik 56-69% - 3 punkty 

- wynik 70-89% - 4 punkty 

- wynik 90-100% - 5 punktów. 

 

c) średnia ocen za rok szkolny 2017/18 (0-5 pkt)  (maksymalnie 5 pkt). 

- średnia 3,0 – 3,49   – 1 punkt 

- średnia 3,5 – 3,99   – 2 punkty 

- średnia 4,0 – 4,49   – 3 punkty 

- średnia 4,5 – 4,99   – 4 punkty 

- średnia 5,0 – 6,0     – 5 punktów 



 

 

d) rozmowa kwalifikacyjna, na której uczeń będzie musiał opisać siebie, swoje zainteresowania w 

języku angielskim oraz odpowiedzieć na dwa pytania w języku polskim dotyczące motywacji do 

projektu (maksymalnie 5pkt) 

 

17.Osoba niezakwalifikowana do udziału w projekcie ma prawo odwołać się od decyzji Komisji 

Rekrutacyjnej. Odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej do Dyrektora szkoły w terminie do 3 

dni roboczych od daty ogłoszenia listy kandydatów do projektu. Odwołania będą rozpatrywane przez 

Komisję Odwoławczą w terminie 3 dni roboczych od daty ich złożenia, a o ostatecznej decyzji 

uczestnik/uczestniczka projektu zostaną poinformowani w formie pisemnej.

 

§ 4. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu: 

 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do: 

– nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował; 

– zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy; 

– otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć. 

 

2. Uczestnik zobowiązuje się do: 

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności). 

Kandydaci zakwalifikowani do projektu mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, które 

mają na celu przygotowanie uczniów do udziału w projekcie. Ze względu na organizację roku szkolnego, 

zajęcia te mogą odbywać się również w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych np. w soboty. 

Zobowiązani są również do sporządzania raportów oraz ścisłej współpracy z koordynatorem projektu 

oraz z nauczycielami współuczestniczącymi. 

W razie nieusprawiedliwionego opuszczenia 3 kolejnych spotkań lub stwierdzenia przez nauczycieli 

biorących udział w projekcie, że uczestnik nie wywiązuje się z wcześniej powierzonych mu zadań 

projektowych, lub nie wywiązuje się z nich terminowo, uczestnik ten może zostać wykreślony z grupy 

projektowej. Na jego miejsce zostaje wówczas powołany kolejny uczeń z listy rezerwowej. 

 

- 100% obecności na praktyce zawodowej (dotyczy: punktualności w miejscu odbywania praktyki, 

realizowania zadań powierzonych na praktyce oraz przez opiekuna stażu, informowania koordynatora 

projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu i stopień satysfakcji 

uczestnika);  

- uczestnictwa w zajęciach kulturowych: wycieczkach i wyjściach do muzeów;  

- uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami (nauczycielami) oraz zdawania relacji z przebiegu stażu;  

-  punktualności i zdyscyplinowania, respektowania poleceń opiekunów stażu ze strony polskiej, a w 

czasie odbywania stażu również opiekuna/pracowników oddelegowanych do realizacji projektu ze strony 

partnera zagranicznego;  

- prowadzenia dziennika zajęć i okazania go koordynatorowi stażu;  



Zawodowo Doskonali 

 

 

- spotkania z koordynatorem stażu w celu oceny nabytych umiejętności oraz procesu uczenia się;  

- wypełnienie ankiety bezpośrednio po odbyciu stażu;  

- wypełnienia testu z języka angielskiego na początku projektu i po realizacji stażu zawodowego;  

- stworzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej efekty uczestnictwa w projekcie;  

- uczestnictwa w konferencji podsumowującej;  

- aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu.  

 

 

§ 6. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 

 

1.Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w 

przypadku gdy:  

• rezygnacja została złożona na piśmie do koordynatora projektu w terminie do 7 dni po zakończeniu 

procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być 

podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);  

• rezygnacja następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 3 dni 

od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, 

do którego należy dołączyć stosowne zaświadczenie (np. zwolnienie lekarskie), w przypadku osób 

niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.  

 

2. Jeżeli uczeń zrezygnuje ze stażu w ostatnich 30 dniach przed wyjazdem i nie znajdzie się uczeń z listy 

rezerwowej, który zdecyduje się na wyjazd lub w przypadku, gdy uczeń nie odbędzie stażu w całości z 

własnej winy (np. spóźni się na zbiórkę przed odjazdem), rodzice ponoszą koszty związane z organizacją 

stażu, które nie będą mogły być odzyskane: koszty przygotowania, koszty ubezpieczenia, rezerwacji 

biletów, opłat związanych z utrzymaniem ucznia itp.  

 

3. W przypadku, gdy uczeń w sposób rażący złamie regulamin w czasie pobytu za granicą (np. 

spożywanie alkoholu i środków odurzających, oddalanie się z miejsca pobytu bez wiedzy 

opiekunów, nieprzestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież, naruszenie nietykalności osobistej 

innych osób itp.), może być usunięty z praktyk w trybie natychmiastowym. Rodzice zostaną o tym 

powiadomieni telefonicznie i uczeń zostanie odesłany do kraju. Koszty związane z przerwaniem 

stażu (zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) ponoszą rodzice ucznia. 

 

 

§6 Postanowienia końcowe: 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

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

każdym czasie jego realizacji. 

 

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej. 
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Załącznik 1 

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie 

ERASMUS + „Zawodowo Doskonali” 

 
Dane osobowe uczestnika (prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami) 

IMIĘ 1: ………………………………. 

IMIĘ 2: ………………………………. (JEŚLI JEST WPISANE W DOWODZIE OSOBISTYM / PASZPORCIE) 

NAZWISKO: …………………………………………….. 

DATA URODZENIA: …………………………………………. 

MIEJSCE URODZENIA: …………………………………….. 

ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA: 

Ulica / numer:……………………………………. / ………….. 

Kod pocztowy / miasto …………..-……………… ……………………………………….. 

Województwo:…………………………………….. 

TELEFON KANDYDATA:…………………………………………… 

TELEFON DO RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW:…………………………………….. 

ADRES EMAIL KANDYDATA:………………………………………… 

ADRES EMAIL RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA: ………………………………….. 

OBYWATELSTWO: ………………………………………….. 

SERIA I NUMER PASZPORTU / DOWODU OSOBISTEGO: 

………………………………………………………………………. 

DATA WAŻNOŚCI PASZPORTU / DOWODU OSOBISTEGO: ……………………………… 

Dane osoby bliskiej, przebywającej w Polsce, z którą należy kontaktować się w razie konieczności: 

Imię i nazwisko: .................................................................................................................................... 

Adres: ................................................................................................................................................. 

TELEFON KOMÓRKOWY: ………………………………… 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 

Data: ...................................... 

.................................................................... (podpis ucznia) 

………………………………………………….. (podpisy rodziców/prawnych opiekunów) 

…………………………………………………… 
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Załącznik nr 2 
 

…………………………………………………….. 
Imię i nazwisko matki i ojca / opiekunów prawnych 

 

…………………………………………………….. 

 
…………………………………………………….. 

Adres zamieszkania matki i ojca / opiekunów prawnych 

 

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki ………………………………………..… 

ucznia klasy …………… w projekcie ERASMUS+ ”Zawodowo Doskonali”, oraz 

akceptuję postanowienia regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

 

 
 

Czytelne podpisy rodziców/opiekunów: 

1. matka ……………………………………. 

2. ojciec …………………………………….. 

  

 lub 

 3. opiekun prawny ………………………….
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