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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ”Euro doświadczenia w praktyce"
realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM"
im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich
§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt "Euro doświadczenia w praktyce" realizowany jest w ramach projektu „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 nr projektu 2015-1-PL01KA102-016222. "Euro doświadczenia w praktyce" to projekt obejmujący zagraniczne
praktyki zawodowe osób uczących się, skierowany do uczniów kształcących się
w technikum ZSTiO "MERITUM" w zawodach: technik informatyk oraz technik
mechatronik.
2. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie.
3. Projekt realizowany jest w ZSTiO „Meritum” w Siemianowicach Śląskich od 31. 12.
2015 r. do 30. 12. 2017 r.
4. W zagranicznych praktykach zawodowych weźmie udział 20 wybranych w procesie
rekrutacji uczestników projektu (po 10 uczniów - praktykantów w grupie, znajdujących się
na liście głównej) w zawodach technik mechatronik i technik informatyk, którzy wyjadą na
czterotygodniowe praktyki do Eberswalde/Bad Freienwalde w Niemczech odbywające się
w terminach:
 grupa I od 03. 05. 2017 r. do 30. 05. 2017 r. (10 uczniów),
 grupa II od 03. 11. 2017 r. do 30. 11. 2017 r. (10 uczniów).
5. Uczestnikiem projektu może być uczeń, który z własnej inicjatywy wyraża chęć
uczestnictwa w projekcie i spełnia następujące warunki:
 w dniu składania formularza zgłoszeniowego uczestnika jest uczniem klasy trzeciej
technikum (grupa I) oraz klasy drugiej technikum (grupa II) w zawodzie technik
mechatronik lub technik informatyk w ZSTiO „Meritum” w Siemianowicach Śląskich,
 zadeklaruje gotowość do udziału w całym projekcie obejmującym również etap
przygotowawczy poprzedzający wyjazd oraz ewaluację po powrocie z wyjazdu.
Maksymalna ilość uczestników w każdej grupie wynosi do 20 uczestników tj. 10 osób na
liście głównej i do 10 osób na liście rezerwowej.
O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie decyduje kolejność zgłoszenia.
§2
Cele i założenia projektu
6. Praktyki zawodowe przeprowadzane w niemieckich przedsiębiorstwach umożliwią
uczestnikom osiągnięcie poniższych, głównych celów projektu:
 poszerzenie nabytych w procesie kształcenia szkolnego praktycznych umiejętności
zawodowych w zawodzie,
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 poszerzenie nabytych w procesie kształcenia szkolnego praktycznych umiejętności
językowych (w języku niemieckim i angielskim),
 poszerzanie i popularyzację wiedzy o kulturze, społeczeństwie i tradycjach
niemieckich.
Udział w projekcie pozwoli uczestnikom na zwiększenie ich szeroko pojętych
doświadczeń na europejskim rynku pracy, przez co znacznie wzrosną ich szanse
zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
7. Cele szczegółowe projektu.
Oprócz poszerzania powyższych kompetencji u wszystkich uczestników będą kształtowane
i rozwijane następujące postawy:
 uczciwość w pracy zawodowej,
 odpowiedzialność i dyscyplina,
 aktywność i samodzielność w działaniu,
 przestrzeganie tajemnicy zawodowej,
 rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 kulturę osobista;
i następujące umiejętności:
 organizowania powierzonego stanowiska pracy,
 planowania pracy w celu efektywnego wykorzystania czasu pracy,
 samodzielnego rozwiązywania problemów,
 komunikowania się z otoczeniem,
 samooceny,
 pracy z zastosowaniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska.
8. Oczekiwanymi rezultatami są:
 podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności, w szczególności
w zakresie ich przydatności dla rynku pracy i ich wkładu w spójność społeczeństwa,
w szczególności dzięki zwiększonym możliwościom dotyczącym mobilności
edukacyjnej oraz dzięki zacieśnionej współpracy między środowiskiem kształcenia
i szkolenia a środowiskiem pracy;
 wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodowienia
instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, w szczególności dzięki zacieśnionej
współpracy transnarodowej między organizatorami kształcenia i szkolenia a innymi
zainteresowanymi stronami;
 wspieranie tworzenia i rozpowszechniania wiedzy o europejskim obszarze uczenia
się przez całe życie,
 poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia, w szczególności
poprzez współpracę między instytucjami Unii i instytucjami państw partnerskich
w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego
 poprawa nauczania i uczenia się języków oraz promowanie szerokiej różnorodności
językowej Unii i świadomości międzykulturowej.
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§3
Zakres i organizacja wsparcia
9. Udział w projekcie jest dla uczestnika bezpłatny.
10. W ramach projektu 20 wybranych w procesie rekrutacji uczestników odbędzie
czterotygodniowe praktyki zawodowe w Eberswalde/Bad Freienwalde w Niemczech.
11. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w:
 spotkaniu informacyjnym,
 spotkaniach organizacyjnych,
 szkoleniu językowym z języka niemieckiego - trzymiesięczny, obowiązkowy kurs
języka niemieckiego (10 x 45 min.).
12. Po zakończeniu rekrutacji wybrani uczestnicy (uczestnicy z listy głównej
i rezerwowej) wezmą udział w:
 przygotowaniu kulturowym - zapoznanie się z kulturą Niemiec (2 x 45 min.),
 szkoleniu pedagogiczno - psychologicznym (4 x 45 min.), obejmującym m. in. takie
zagadnienia jak: radzenie sobie ze stresem, współpraca w grupie, rozwiązywanie
konfliktów, BHP i pierwsza pomoc.
Powyższe zajęcia odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem, który zostanie ogłoszony
i wywieszony w ZSTiO "Meritum"na tablicy informacyjnej projektu oraz opublikowany na
stronie internetowej.
13. W ramach projektu zostaną pokryte koszty uczestnika - praktykanta w zakresie
przejazdów, zakwaterowania, wyżywienia, odbycia praktyk, uczestniczenia w programie
kulturowym oraz przygotowawczym (językowym i pedagogiczno - psychologicznym)
a także ubezpieczenia uczestnika od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw
nieszczęśliwych wypadków.
§4
Rekrutacja
14. Zaplanowano przeprowadzenie dwóch naborów rekrutacyjnych do udziału w projekcie:
 grupa I: od 05. 09. 2016 r. do 05. 01. 2017 r.
 grupa II: od 06. 02. 2017 r. do 20. 06. 2017 r.
15. Rekrutacja odbędzie się zgodnie z zasadą równości płci i równych szans.
16. Rekrutacja obu grup prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez
Dyrektora ZSTiO „Meritum” w Siemianowicach Śląskich, w skład której wchodzą:
 Tomasz Przybyłowski - przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej,
 Ewa Leszczak - członek komisji,
 Elżbieta Święch - członek komisji.
17. Proces rekrutacji obejmuje:
 złożenie formularza zgłoszeniowego uczestnika (dalej formularz zgłoszeniowy),
 udział w kursie języka niemieckiego, zakończonego egzaminem,
 wybór uczestników na podstawie kryteriów rekrutacji - ustalenie listy głównej
i rezerwowej uczestników,
 okres odwoławczy,
 ustalenie ostatecznej listy głównej i rezerwowej uczestników.
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18. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie składa formularz zgłoszeniowy (dostępny na
stronie internetowej ZSTiO „Meritum”) do koordynatora projektu, Jacka Bednarza
w terminie:
 grupa I: do 20. 09. 2016 r.
 grupa II: do 21. 02. 2017 r.
19. Po pozytywnej, formalnej weryfikacji formularzy zgłoszeniowych pozytywnie
zweryfikowani uczestnicy kierowani są na trzymiesięczny, obowiązkowy kurs języka
niemieckiego, który kończy się egzaminem.
20. Na listę główną w projekcie zostanie zakwalifikowanych po 10 uczniów w każdej z grup 7 mechatroników z najwyższą liczbą uzyskanych punków i 3 informatyków z najwyższą
liczbą uzyskanych punków. Dalsze osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej,
zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. W przypadku braku kandydatów w zawodzie
technik informatyk ich miejsca mogą zająć kandydaci w zawodzie technik mechatronik.
21. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną listy
głównej i listy rezerwowej uczestników projektu (uczestnicy zakwalifikowani i rezerwowi
do udziału w zagranicznych praktykach zawodowych) i umieszczeniem list na tablicy
informacyjnej projektu w ZSTiO „Meritum”.
22. W przypadku, gdy uczestnik z listy głównej zrezygnuje / zostanie skreślony z udziału
w projekcie, wówczas w wyniku rekrutacji uzupełniającej jego miejsce zajmie pierwsza
w kolejności osoba, w tym samym zawodzie, z listy rezerwowej.
23. Kryteria rekrutacji:
Uczestnik będzie mógł uzyskać maksymalnie 20 punktów, na które składa się:
 ocena z egzaminu z ukończonego kursu z języka niemieckiego:
ocena punktowana jest w skali od 0 do 5 pkt.:
niedostateczna – 0 pkt.
dopuszczająca – 1pkt.
dostateczna – 2 pkt.
dobra – 3 pkt.
bardzo dobra – 4 pkt.
celujaca – 5pkt.
 średnia ocen z przedmiotów zawodowych:
 grupa I: średnia ocen z klasyfikacji półrocznej roku szkolnego 2016/2017,
 grupa II: średnia ocen z klasyfikacji rocznej roku szkolnego 2016/2017;
ocena punktowana jest w skali od 0 do 5 pkt.:
poniżej 2,00 – 0 pkt.
od 2,00 ÷ 2,99 – 2 pkt.
od 3,00 ÷ 3,99 – 3 pkt.
od 4,00 ÷ 4,99 – 4 pkt.
powyżej 5 – 5 pkt.
 ocena z zachowania:
 grupa I: ocena z zachowania z klasyfikacji półrocznej roku szkolnego 2016/2017,
 grupa II: ocena z zachowania z klasyfikacji rocznej roku szkolnego 2016/2017;
ocena punktowana jest w skali od 0 do 5 pkt.:
naganna–0pkt.
nieodpowiednia–0pkt.
poprawna–2pkt.
dobra–3pkt.
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bardzo dobra–4pkt.
wzorowa–5pkt.
 ocena z języka angielskiego:
 grupa I: z języka angielskiego z klasyfikacji półrocznej roku szkolnego 2016/2017,
 grupa II: z języka angielskiego z klasyfikacji rocznej roku szkolnego 2016/2017;
ocena punktowana jest w skali od 0 do 5 pkt.:
niedostateczna – 0 pkt.
dopuszczająca – 1pkt.
dostateczna - 2 pkt.
dobra – 3 pkt.
bardzo dobra -4 pkt.
celująca - 5pkt.
24. Złożone przez uczestnika dokumenty nie podlegają zwrotowi.
25. W przypadku zbyt małej liczby uczestników, wolne miejsca mogą zostać obsadzone
w wyniku dodatkowej rekrutacji, przeprowadzonej w dowolnym momencie trwania
projektu, jednak nie później, niż na miesiąc przed wyjazdem na praktyki zawodowe.
26. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności uczestników na listach
decydują oceny w kolejności:
 z egzaminu z języka niemieckiego,
 z przedmiotów zawodowych,
 z zachowania,
 z języka angielskiego.
27. Każdemu uczestnikowi ubiegającemu się o udział w zagranicznych praktykach
zawodowych, przysługuje prawo do jednokrotnego odwołania się od decyzji Komisji
Rekrutacyjnej.
28 Uczestnik składa odwołanie w formie pisemnej do Koordynatora Projektu w terminie do 3
dni od dnia ogłoszenia listy głównej i listy rezerwowej uczestników projektu.
29. Komisja Odwoławcza w składzie: Dyrektor ZSTiO „Meritum”, Koordynator Projektu:
 dokonuje analizy złożonych odwołań,
 daje uczestnikowi pisemną odpowiedź na odwołanie, w terminie do 3 dni od daty
jego wpływu do Koordynatora Projektu,
 ogłasza ostatecznie listę główną oraz listę rezerwową uczestników projektu.
30. Decyzje podjęte przez Komisję Odwoławczą są ostateczne.
31. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do wyjazdu na zagraniczne praktyki
zawodowe (znajdujący się na liście głównej i liście rezerwowej), wraz
z rodzicami/opiekunami prawnymi są zobowiązani do udziału w spotkaniu
organizacyjnym z Dyrektorem szkoły i Koordynatorem projektu.
§5
Obowiązki Uczestnika
32. Każdy uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania:
 Umowy finansowej,
 Porozumienia o programie zajęć,
 Oświadczenia uczestnika projektu,
 Zobowiązania do zapewnienia jakości mobilności.
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33. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
 dołożenia wszelkich starań, aby projekt zakończył się sukcesem,
 aktywnego uczestniczenia we wszystkich działaniach w trakcie trwania projektu,
 wypełniania ankiet ewaluacyjnych i raportu,
 zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych,
 podpisania całej dokumentacji projektowej,
 wzięcia udziału w procesie ewaluacyjnym,
 przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń opiekunów
i osób nadzorujących praktyki,
 przestrzegania prawa i prawidłowego zachowania podczas odbywania praktyk
a także w trakcie pozostałych działań projektowych,
 informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić
dalszy jego udział w projekcie.
34. Za ewentualne szkody, zniszczenie mienia należącego do osób trzecich odpowiedzialność
materialną ponoszą uczestnicy.
35. W przypadku podjęcia próby stosowania środków odurzających przez uczestnika, opiekun
wzywa odpowiednie służby, praktyka zostaje przerwana a uczestnik ponosi wszystkie
koszty związane z jej organizacją oraz powrotem do kraju. Wobec takiego uczestnika
zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje.
36. Opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia aktualnych numerów telefonów,
które będą aktywne w trakcie trwania projektu.
§6
Skreślenie z listy uczestników projektu i rezygnacja z udziału w projekcie
37. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy w następujących przypadkach:
 naruszenia przez uczestnika postanowień obowiązujących w projekcie regulaminów,
 rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas projektu,
 nieuprawnionej nieobecności podczas praktyk i zajęć.
38. Po zakończeniu rekrutacji, uczestnik zakwalifikowany do udziału w zagranicznych
praktykach zawodowych, może zrezygnować jedynie w przypadku zaistnienia ważnych
zdarzeń losowych.
39. Konsekwencje finansowe uczestnika zakwalifikowanego do udziału w zagranicznych
praktykach zawodowych, w przypadku jego rezygnacji lub skreślenia z udziału
w projekcie regulują przepisy zawarte w "Umowie pomiędzy organizacją wysyłającą
a uczestnikiem mobilności" (Umowa finansowa) oraz pozostałe przepisy Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
§7
Postanowienia końcowe
40. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01. 09. 2016 r.
41. ZSTiO „Meritum” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie trwania
projektu.
42. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
43. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej szkoły.
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