
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Europejska misja 

usługodawców XXI wieku" realizowanym przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy 

 §1 

Postanowienia ogólne 

1.  Projekt  "Europejska misja usługodawców XXI wieku", zwany dalej Projektem 

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków  programu Erasmus+ . 

2. Projekt oznaczony jest numerem 2018-1-PL01-KA102-049311. 

3. Projekt kierowany jest do uczniów klas Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w roku 

szkolnym 2018/19 kształcących sie w zawodach:  

- technik żywienia i usług gastronomicznych/kucharz, 

- technik usług fryzjerskich/fryzjer, 

- technik handlowiec/sprzedawca. 

§2 

Cel i założenia Projektu 

1. Nadrzędnym celem Projektu jest umożliwienie uczniom doświadczenia  europejskiej mobilności 

zawodowej. 

2 Celami szczegółowymi są: 

- zwiększenie szans uczniów na rynku pracy; 

- przygotowanie do pracy w zespole międzynarodowym; 

- poprawa znajomości języka angielskiego; 

- poznanie różnych kultur; 

- nauka tolerancji; 

- przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy; 

- wykształcenie aktywnej postawy uczniów na rynku pracy; 

- podjęcie międzynarodowej współpracy szkoły z zagranicznymi przedsiębiorstwami  

3. Założeniem Projektu jest: 

- uzyskanie przez uczestników certyfikatów  Europass - CV i Europass - Mobilność; 

- wzrost wiedzy i umiejętności zawodowych uczestników i szkoły w środowisku międzynarodowym; 



- podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego przez uczestników; 

- uświadomienie uczestnikom znaczenia znajomości języka obcego. 

§3 

Uczestnicy Projektu 

1. W Projekcie może wziąć udział 35 uczniów: 14 kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług 

gastronomicznych/kucharz,  13 w zawodzie technik usług fryzjerskich/fryzjer i 8 w zawodzie technik 

handlowiec/sprzedawca. 

2. Kandydat do Projektu musi spełnić równocześnie następujące warunki: 

- w roku szkolnym 2018/19 być uczniem kształcącym się w zawodzie wymienionym w ust.1; 

- zadeklarować udział w całym Projekcie , tj. etapie przygotowującym do wyjazdu (szkolenie językowe 

OLS i organizacyjne), wyjeździe oraz etapie powyjazdowym (ewaluacja i upowszechnienie rezultatów 

projektu); 

3. Uczestnicy kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych/kucharz wezmą 

udział w 4-tygodniowym stażu zawodowym w Hiszpanii,  kształcący się w zawodzie technik usług 

fryzjerskich/fryzjer we Włoszech, a w zawodzie technik handlowiec/sprzedawca  w Irlandii. 

§4 

Zakres wsparcia indywidualnego 

1. W ramach Projektu uczestnicy wezmą udział w szkoleniu:  

- organizacyjnym – 2 godziny;  

- kulturowym dotyczącym kraju wyjazdu  – 4 godziny;  

- odbycie kursu języka angielskiego on-line w systemie OLS, w tym  wypełnienie obowiązkowego 

testu biegłości językowej w określonym przez dyrektora CKZiU terminie o otrzymaniu informacji z 

OLS; 

2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem. Harmonogram zostanie 

przekazany uczestnikom w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji.  

 

3. W ramach Projektu uczestnikom pokryte zostaną koszty przejazdu i pobytu oraz uczestniczenia w 

programie kulturowym oraz przygotowawczym. Uczestnik będzie miał również zapewnione 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów 

leczenia.  

 

 

 

 

 



§5 

Rekrutacja 

1. Na listę kandydatów do udziału w Projekcie będą wpisani uczniowie spełniający warunki opisane w 

§3 ust.2. 

2. Za zadeklarowanie udziału w Projekcie uznaje się złożenie: 

-  formularza zgłoszeniowego wg ustalonego wzoru; 

-  listu motywacyjnego w dowolnej formule. 

3. Rekrutacja przebiega w dwóch etapach.  Do I etapu rekrutacji  mogą przystąpić uczniowie 

spełniający warunki opisane w §3 ust.2. 

4.Wybór kandydatów na uczestników projektu zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji dokonany 

będzie na podstawie punktacji uzyskanej z: 

- średniej ocen z przedmiotów zawodowych na zakończenie roku szkolnego 2017/18 lub w przypadku 

uczniów klas I średniej ocen bieżących uzyskanych od początku roku szkolnego 2018/19. Punktacja za 

średnią: 

2,00 - 2,49 - 1 pkt                   2,50 - 2,99 - 2 pkt                 3,00 - 3,49 - 3 pkt 

3,50 - 3,99 - 4 pkt                   4,00 - 4,49 - 5 pkt                 4,50 - 6,00 - 6 pkt 

- średniej ocen z języka angielskiego na zakończenie roku szkolnego 2017/18 lub w przypadku 

uczniów klas I średniej ocen bieżących uzyskanych od początku roku szkolnego 2018/19. Punktacja za 

średnią: 

2,00 - 2,49 - 1 pkt                   2,50 - 2,99 - 2 pkt                 3,00 - 3,49 - 3 pkt 

3,50 - 3,99 - 4 pkt                   4,00 - 4,49 - 5 pkt                 4,50 - 6,00 - 6 pkt 

- listu motywacyjnego : 1 - 8 pkt 

- brak udziału w dotychczas realizowanych przez CKZiU projektach POWER i Erasmus+ - 2 pkt  

- zamieszkiwanie na terenie miejscowości do 5 tyś. mieszkańców - 1 pkt. 

5. W przypadku uzyskania w I etapie na podstawie kryteriów określonych w ust.3  jednakowej liczby 

punktów przez kandydatów, kryterium różnicującym jest w następującej kolejności: 

- ocena zachowania w  roku szkolnym 2017/18;  

- ocena z języka obcego (wyższa) uzyskana na zakończenie roku szkolnego 2017/18. 

6. W II etapie rekrutacji z kandydatami prowadzona jest rozmowa rekrutacyjna.  

7. W trakcie II etapu kandydat może otrzymać 1 - 10 pkt. 

8. Przy punktowaniu rozmowy rekrutacyjnej będą brane pod uwagę: 



- zainteresowanie zawodem; 

- aktywność szkolna; 

- aktywność pozaszkolna; 

- predyspozycje interpersonalne; 

- wypowiedź w języku angielskim; 

- motywacja. 

9. Lista uczestników Projektu jest listą rankingową, na której znajdują się uczniowie, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w I i II etapie rekrutacji. 

10. Na liście uczestników znajdzie się 35 osób:  14 kształcących się w zawodzie technik żywienia i 

usług gastronomicznych/kucharz,  13 w zawodzie technik usług fryzjerskich/fryzjer i 8 w zawodzie 

technik handlowiec/sprzedawca. 

11. Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się na listę uczestników znajdą się na liście rezerwowej. 

Miejsce na liście rezerwowej zależy od ilości uzyskanych w rekrutacji punktów. 

12. Uczniowie z listy rezerwowej będą zakwalifikowani do Projektu w przypadku rezygnacji lub braku 

możliwości  wyjazdu uczniów z listy uczestników. 

13. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna w składzie: 

- dyrektor CKZiU - Izabela Stasiak - Kicielińska (koordynator Projektu); 

- wicedyrektor CKZiU - Anna Chodor; 

- nauczyciel zawodu , w którym kształci się kandydat; 

- nauczyciel języka angielskiego; 

- doradca zawodowy. 

Komisja prowadzi rozmowy z kandydatami w co najmniej 3-osobowym składzie. 

14. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na  stronie internetowej  CKZiU w zakładce 

Rekrutacja/Erasmus+ i w sekretariacie uczniowskim pok. 101. 

15. Komplet dokumentów aplikacyjnych (formularz zgłoszeniowy i list motywacyjny)  należy składać 

w sekretariacie ogólnym CKZiU w terminie do 21 grudnia 2018r. 

16. Komisja rekrutacyjna pracować będzie w terminach: 

- I etap - 27- 28 grudnia 2018r.; 

- II etap - 3 - 4 stycznia 2019r. 

17. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół potwierdzający wybór uczestników Projektu. 



18. Wyniki rekrutacji podane zostaną do wiadomości w dniu 7 stycznia 2019 r. na stronie 

internetowej CKZiU i na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim. 

19. Od wyników rekrutacji osobom biorącym w niej udział przysługuje odwołanie do dyrektora  CKZiU 

w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne. 

20. W przypadku niewyłonienia wszystkich uczestników Projektu w procesie rekrutacji podstawowej, 

odbędzie się rekrutacja uzupełniająca. 

§6 

Obowiązki uczestnika Projektu 

1. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie zobowiązany jest do podpisania umowy o staż 

wg wzoru programu Erasmus+  i wszystkich innych dokumentów wymaganych przez program od 

uczestnika.  

2. Uczestnik zobowiązany jest do:  
 
-  aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach Projektu;  
 
- aktywnego uczestniczenia we wszystkich zajęciach i potwierdzania w nich udziału przez złożenie 

podpisu na liście obecności;  

- wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania stażu;  

- zgłaszania zmian danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych teleadresowych;  

`  

- podpisania obowiązującej dokumentacji Projektu w terminach wskazanych przez koordynatora, 

umożliwiających rozliczenie Projektu;  

- wzięcia udziału w całym procesie ewaluacyjnym i upowszechniającym rezultaty Projektu. 

  

3. Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności uczestnika w zajęciach w ramach poszczególnych 

działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienia 

nieobecności dokonuje koordynator po przedstawieniu przez uczestnika usprawiedliwienia w 

terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności.  

4. Uczestnik projektu zobowiązują się przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny oraz stosować się 

do poleceń opiekunów oraz osób nadzorujących staż.  

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania prawa i prawidłowego zachowywania podczas 

odbywania stażu oraz wszystkich aktywności realizowanych podczas trwania Projektu.  

6. Za ewentualne szkody – celowe zniszczenie sprzętu należącego do osób trzecich lub organizacji 

przyjmującej oraz osób/organizacji  z nią współpracujących odpowiedzialność materialną ponoszą w 

sposób solidarny opiekunowie prawni  niepełnoletniego uczestnika lub w przypadku uczestników  

pełnoletnich oni  sami.  

7. W przypadku podjęcia próby stosowania środków odurzających/zmieniających świadomość 

(narkotyki, alkohol, itp.) przez uczestnika, opiekun informuje koordynatora, wzywa odpowiednie 

służby, staż  zostaje przerwany, a uczestnik ponosi wszystkie koszty związane z jego organizacją oraz 

powrotem do kraju.  

8. Opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia koordynatorowi aktualnych numerów 

telefonów, które będą aktywne przez cały czas uczestniczenia ucznia w Projekcie.  



9. Opiekunowie prawni dysponują numerem telefonu opiekuna uczestnika. 

10. Opiekunowie prawni oświadczają, że stan zdrowia ucznia - uczestnika pozwala na wzięcie udziału 

w Projekcie.  

 

11. Uczestnik ma obowiązek posiadać podczas wyjazdu aktualną Europejską Kartę Ubezpieczenia 

Zdrowotnego (EKUZ), potwierdzającą prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE. 

§7 

Skreślenie z listy uczestników i rezygnacja z udziału 

1. Uczestnik może zostać skreślony z listy w przypadku:  

 

-  naruszenia postanowień niniejszego regulaminu;  

- rażącego naruszenia porządku podczas trwania Projektu;  

- nieusprawiedliwionej nieobecności podczas stażu;  

 

- opuszczenia bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu zajęć; 

 

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o 

zakwalifikowaniu go do udziału w nim.   

3. Uczestnik, który rozpocznie udział w Projekcie, może zrezygnować tylko w przypadku ważnych 

zdarzeń losowych lub zdrowotnych.  

4. W przypadku rezygnacji uczestnika bez uzasadnienia lub skreślenia z listy zobowiązany jest on 

pokryć wszystkie koszty powstałe w związku z jego uczestnictwem do czasu rezygnacji  lub skreślenia 

z listy, tj. koszty procesu rekrutacyjnego, koszty szkoleń, transportu i organizacji stażu.  

 

§8 

Postanowienia końcowe 

1.CKZiU zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w przypadku zmiany zaleceń Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji i postanowień komisji rekrutacyjnej. 

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej CKZiU i  w sekretariacie uczniowskim. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2018 r. 

 


