Zasady ogólne i przebieg rekrutacji
PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049495
Program „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych
oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”,
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
Szkoły.
2. Informacja o terminach obowiązujących dla danego naboru udostępniona zostanie na
stronach internetowych szkoły oraz w systemie informacyjnym LIBRUS z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem.
3. Rekrutacja prowadzona jest w ramach czasowych, o których mowa w złożonym wniosku, przy
czym okres jej trwania nie może być krótszy niż 30 dni kalendarzowych.
4. Kandydat do projektu zobowiązany jest złożyć Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1),
Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 2) oraz wypełnić Ankietę rekrutacyjną
(Załącznik nr 3).
5. Ogłoszenie o terminie oraz miejscu składania dokumentów przez Kandydatów zamieszczone
zostanie na stronach internetowych szkoły oraz w systemie LIBRUS.
6. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
7. Komisja Rekrutacyjna powoływana jest przez Dyrektora szkoły, który decyduje o składzie
osobowym oraz liczbie członków Komisji Rekrutacyjnej z zastrzeżeniem, że Komisja liczy co
najmniej 2 członków.
8. W oparciu o wyniki: ankiety rekrutacyjnej (Załącznik nr 3), testu kompetencji językowej
(Załącznik 3a) oraz wymienione w Załączniku 4. kryteria, Kandydaci zostaną uszeregowani na
liście rankingowej w kolejności od najbardziej do najmniej predysponowanych do udziału
w Projekcie.
9. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, lista
rankingowa, o której mowa w ust. 8., zostanie podzielona na listę podstawową i rezerwową,
przy czym liczba Kandydatów na liście podstawowej nie może przekroczyć zaplanowanej dla
danego naboru liczby uczestników. Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną
zakwalifikowani Kandydaci znajdujący się na liście podstawowej.
10. Listy wymienione w punkcie 9. Udostępnione zostaną do dnia 5 grudnia 2018 r.
11. Odwołania od wyników rekrutacji złożone w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji
rozpatrywane będą przez zespół złożony z Dyrektora, Koordynatora Projektu
i Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, który zatwierdza ostateczną listę Uczestników.
12. Ostateczne wyniki rekrutacji, w szczególności imiona i nazwiska uczniów zakwalifikowanych,
zostają opublikowane na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej i umieszczone w systemie
informacyjnym LIBRUS oraz przekazane wszystkim Kandydatom/Uczestnikom Projektu,
najpóźniej w terminie do 15 grudnia 2018 r.
13. Włączenie do udziału w projekcie Kandydata z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku
rezygnacji zakwalifikowanego Uczestnika wyrażonej w formie pisemnej, w terminie
umożliwiającym pełny udział w zadaniach realizowanych w ramach Projektu dołączonego
Uczestnika lub jego usunięcia z listy uczestników zgodnie z Regulaminem.
14. Każdy z Uczestników podpisuje umowę uczestnictwa w Projekcie, w terminie ustalonym po
ogłoszeniu ostatecznej listy Uczestników.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (osoba ucząca się)
do projektu PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 o numerze 2018-1-PL01-KA102-049495 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

Część A – wypełnia kandydat/ka (osoba ucząca się)
FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A POLA WYBORU ZAZNACZYĆ ”X”

Dane podstawowe kandydata/tki
Imię
Nazwisko
Płeć

Kobieta

Mężczyzna

PESEL
Data urodzenia (dd/mm/rrrr)
Obywatelstwo
Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)
Telefon kontaktowy
Email
Informacje o kandydacie/tce
Tryb kształcenia zawodowego1
Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów2
Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego (0/1/2/3)
Rok szkolny
Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO” wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Ponadnarodowa
mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach
Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych
osobowych do systemów informatycznych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Piotra Kołodzieja, zgodnie
z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
MERITUM, im. Piotra Kołodzieja z siedzibą w Siemianowicach Śląskich adres: ul. Katowicka 1, 41-100 Siemianowice
Śląskie.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących MERITUM, im. Piotra Kołodzieja z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
wyznaczyła osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych
osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: meritum@zstiomeritum.edu.pl.
Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia
danych.
Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa
trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

1
2

np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne
Dostępne np. pod adresem: https://www.ore.edu.pl/2017/03/podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodach2012/

Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze wspomnianym
projektem.
Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa.

……………………………………………………….…….
data i podpis kandydata/tki
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność.

……………………………………………………………..
data i podpis rodzica/opiekuna3

Część B
Wypełnia kandydat/wychowawca
Średnia ocen przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (wyniki
uzyskane z zakończonych i realizowanych przedmiotów zawodowych ujętych w
świadectwie z końca poprzedniego roku szkolnego)
Średnia ocen klasyfikacyjnych – rocznych uzyskana w roku poprzedzającym
uruchomienie rekrutacji (Świadectwo końcowo roczne)

Wartość

Punkty

Ubiegłoroczna frekwencja na zajęciach (% -statystyka LIBRUS)
Ocena z zachowania – (Świadectwo końcowo roczne)
Kultura osobista, brak nałogów, max 5 pkt. - wychowawca
Zaangażowania się ucznia w życie klasy i szkoły, max 4 pkt - wychowawca

………………..…………………………….…….
data i podpis wychowawcy
Wypełnia Komisja rekrutacyjna
Poziom motywacji do udziału w Projekcie (Wynik ankiety rekrutacyjnej)
Wyniki testu językowego
Inne kryteria
RAZEM PKT.:

………………..…………………………….…….
data i podpis Przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej

3

W przypadku kandydata/tki niepełnoletniego/niej podpis rodzica/opiekuna jest obowiązkowy

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji
Wypełnia Komisja Rekrutacyjna:
data przyjęcia dokumentu

……………….…………………

Podpis przyjmującego

…………………………………..

Nr ……………….

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE „PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018”
PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049495
Ja,niżej podpisana/ny …..……………………………………………………………………….…………………………………
(imię i nazwisko)

uczennica/uczeń
szkoły………………………………………………………………………..………………………………………………………………
(pełna nazwa szkoły i typ szkoły, adres)

deklaruję udział w Projekcie „PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018”, realizowanym w ramach Programu
ERASMUS+ - „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry
kształcenia zawodowego”
Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału w Projekcie
określone w Regulaminie rekrutacji i Regulaminie uczestnictwa w Projekcie „PRAKTYK EUROPEJCZYK
2018”.
1. Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności karnej za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminami rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i
tym samym zobowiązuję się do ich przestrzegania oraz systematycznego udziału w formach
wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/y.
3. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt realizowany jest przy współpracy
z organizacją Your International Training, która czynnie partycypuje w ustalaniu zasad
związanych z realizacją Projektu oraz że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

……………………………………………..…..

…………………………………………………………..…..

podpis Uczestnika Projektu

miejscowość i data

…………………………………..……………………………
podpis rodzica lub opiekuna prawnego*

*wymagany w przypadku, gdy Uczestnik jest osobą niepełnoletnią

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji

ANKIETA REKRUTACYJNA „PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018”
Niniejsza ankieta ma na celu określenie Pani/Pana predyspozycji i motywacji do uczestnictwa
w Projekcie PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 realizowanym w ramach Programu Erasmus+.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi pytaniami i udzielenie szczerych odpowiedzi.
1. Czy ma Pani/Pan sprecyzowane plany zawodowe?
 Tak

 nie

2. Jak ocenia Pani/Pan swoje kompetencje zawodowe?
 wysoko

 średnio

 nisko

3. Jak ocenia Pani/Pan swoje umiejętności planowania kariery zawodowej?
 wysoko

 średnio

 nisko

4. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń, zaznaczając właściwą odpowiedź:
a) Uważam, że mam wiele pozytywnych cech
 tak

 nie

 nie mam zdania

b) Często popełniam błędy
 tak

 nie

 nie mam zdania

c) Nie wierzę we własne siły
 tak

 nie

 nie mam zdania

d) Niepokoję się o swoją przyszłość
 tak

 nie

 nie mam zdania

e) Mam powody, aby być z siebie dumną/dumnym
 tak

 nie

 nie mam zdania

f) Potrafię osiągnąć to, co sobie zamierzyłam/zamierzyłem
 tak

 nie

 nie mam zdania

5. Który z elementów towarzyszących udziałowi w Projekcie jest dla Pana/Pani najważniejszy?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
 zwiększenie możliwości efektywnego poruszania się po rynku pracy
 nabycie doświadczenia umożliwiającego zaplanowanie ścieżki rozwoju zawodowego
 elementy praktycznej nauki zawodu umożliwiające podwyższenie moich kwalifikacji
 poznanie kultury innych krajów UE
 poszerzenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w aspekcie mojego zawodu

6. Proszę ustosunkować się do poniższych stwierdzeń, zaznaczając właściwą odpowiedź:
Udział w Projekcie stanowi dla mnie:
a) wyzwanie, któremu chcę sprostać
 tak

 nie

 nie mam zdania

b) szansę na znalezienie w przyszłości atrakcyjnej pracy
 tak

 nie

 nie mam zdania

c) możliwość poszerzenia swojej wiedzy
 tak

 nie

 nie mam zdania

d) okazję do zdobycia nowych doświadczeń
 tak

 nie

 nie mam zdania

e) urozmaicenie zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole
 tak

 nie

 nie mam zdania

7. Z podanych par stwierdzeń proszę wybrać te, które w większym stopniu dotyczą Pani/Pana
osoby.
 Jestem wytrwała/wytrwały
w dążeniu do celu

 Szybko się zniechęcam, jeśli coś mi się
nie udaje

 Jestem osobą pracowitą

 Wolę się nudzić niż ciężko pracować

 Lubię wykonywać
nieskomplikowane zadania

 Lubię wykonywać zadania trudne

Podaj swoje:
Imię:

………………………………………………..

Nazwisko:

………………………………………………..

Klasę

………………………………………………..

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

Wpisuje Komisja Rekrutacyjna
Nr Kandydata:

……………………

Liczba uzyskanych punktów: ……………………

Załącznik nr 3a do Regulaminu rekrutacji
Test kompetencji językowej dla kandydatów
1.
2.
3.
4.

Test językowy składa się z 2 części: pisemnej i ustnej.
Test przeprowadza nauczyciel języka angielskiego wskazany przez dyrektora szkoły.
Przystąpienie do testu jest obowiązkowe dla wszystkich kandydatów.
Części pisemna jest testem wyboru (wszystkie zadania mają charakter zamknięty) i składa się
z 50 pytań związanych z językiem angielskim zawodowym (informatycznym,
mechatronicznym, ekonomicznym) w zależności od specjalności kandydata.
5. Na podstawie wyniku testu pisemnego wyrażonego w procentach kandydat otrzymuje
dodatkowe punkty, które doliczane są w procesie rekrutacji według następującej skali:
Wynik test [%]
91% – 100%
81% – 90%
71% – 80%
61% – 70%
51% – 60%
0 – 50%

Dodatkowe punkty
w procesie rekrutacji
10
8
6
4
2
0

6. Część ustna testu ma na celu zweryfikowanie kompetencji komunikacyjnej kandydata.
Część ustna polega na odbyciu indywidualnej rozmowy z nauczycielem języka angielskiego oraz
zrealizowaniu trzech zadań:
- autoprezentacja (opowiadanie o sobie, swoich zainteresowaniach, planach, rodzinie itp.)
- odegranie 1 scenki językowej (scenki dotyczą sytuacji z życia codziennego), np.

- reakcja na konkretne sytuacje w życiu codziennym (5 sytuacji), np.
Przechodzień zapytał cię o drogę. Przeproś i wyjaśnij, że nie znasz miasta.
Złóż koledze życzenia urodzinowe.
Zaproponuj koledze, który się spieszy, że go podwieziesz.
W pokoju jest gorąco. Zapytaj czy możesz otworzyć okno.
Spytaj przechodnia o drogę do dworca kolejowego.

7. W części ustnej oceniane są następujące elementy:
Kryterium
Sprawność komunikacyjna
(przekazanie wszystkich informacji
zawartych w zadaniu)
Zakres struktur leksykalno-gramatycznych
Poprawność struktur
Wymowa
Płynność wypowiedzi
SUMA:

Punkty możliwe do zdobycia
0–1–2–3–4–5–6
0–1–2
0–1–2
0–1–2
0–1–2
max. 14 pkt

8. Punkty uzyskane podczas części ustnej testu również doliczane są w procesie rekrutacji
każdemu kandydatowi.
9. W sumie z testu językowego kandydat może uzyskać 24 punkty doliczone w procesie
rekrutacji.

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji

KRYTERIA REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
PRAKTYK EUROPEJCZYK 2018 - POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049495
Program „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych
oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”,

Uwagi/maksymalna liczba
punktów

Kryterium

Źródło

Bariery (50%):

1.

- Stopień świadomości i
umiejętności planowania
kariery zawodowej

Poziom motywacji do
udziału w Projekcie
(50%)

Wynik ankiety rekrutacyjnej
obliczone w oparciu o
załączony klucz
25 pkt

- Poczucie kompetencji i wiara
we własne możliwości
- Poczucie mobilności

2.

Ocena z zachowania
24 pkt

3.

Średnia ocen przedmiotów zawodowych teoretycznych i
praktycznych

24 pkt

4.

Wyniki testu językowego

5.

Średnia ocen klasyfikacyjnych – rocznych uzyskana w
roku poprzedzającym uruchomienie rekrutacji

6.

Zaangażowania się ucznia w życie klasy i szkoły

7.

8.

Ubiegłoroczna frekwencja na zajęciach:
90-100%-5 pkt, 80-89%-4pkt, 70-79%-3pkt, 60-69%2pkt, 50-59% -1pkt
Kultura osobista, brak nałogów

9.

Kryterium dodatkowe, np.:
praca graficzna, prezentacja lub film pod hasłem
"Praktyk Europejczyk" oceniana przez komisję
składającą się z nauczycieli przedmiotów zawodowych
informatycznych i ekonomicznych, przedstawiciela
dyrekcji szkoły oraz przedstawiciela uczniów.

Suma

Wartość oceny wynikająca z
ostatniego wpisu
kwalifikacyjnego semestralnego x 4
Wartość obliczona w oparciu
o wyniki uzyskane
z zakończonych
i realizowanych przedmiotów
zawodowych ujętych
w świadectwie z końca
poprzedniego roku szkolnego
X4

24 pkt

test kompetencji językowej dla
kandydatów

24 pkt

Świadectwo końcowo roczne,
średnia x4

4 pkt

Opinia wychowawcy
Statystyka LIBRUS

5 pkt
5 pkt
W przypadku, gdy powyższe
kryteria okażą się
niewystarczające do dokonania
selekcji uczestników istnieje
możliwość wprowadzenia
dodatkowego kryterium, po
uprzedniej akceptacji ze strony
Dyrektora Szkoły i Koordynatora
Projektu.

135 pkt.

Opinie nauczycieli, zestawienie
uwag LIBRUS
Zależnie od wprowadzonego
dodatkowego kryterium

