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REGULAMIN REKRUTACJI 

uczniów/uczennic Zespołu Szkół Zawodowych nr 2  im. Powstańców Warszawy w Mińsku 

Mazowieckim na odbycie praktyki/stażu w ramach projektu mobilności zawodowej 

realizowanego ze środków programu ERASMUS+ w latach 2021-2022. 
 

 

Niniejszy regulamin określa kryteria wyboru i zasady rekrutacji do projektu o numerze 2021-1-

PL01-KA121-VET-000010998 przyznanej Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2  im. Powstańców 

Warszawy w Mińsku Mazowieckim w ramach Akredytacji, w programie ERASMUS+ 
  

§ 1 

Udział uczniów/uczennic Zespołu Szkół Zawodowych nr 2  im. Powstańców Warszawy w 

Mińsku Mazowieckim (zwanego dalej Szkołą) w kwalifikacji i projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 2 

Rekrutacji uczniów/uczennic dokonuje Komisja Kwalifikacyjna w składzie: 

1. p. Agnieszka PAJA   – Przewodniczący; 

2. p. Beata BIENIEK   – Sekretarz; 

3. p. Magdalena ZYGNERSKA     - Członek 
 

§ 3 

1. Rekrutacja odbywać się będzie  w okresie od 17.01.2022r. do 28.01.2022r. 

2. Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o zasadę równości szans przy ubieganiu się  

o zakwalifikowanie do projektu w ramach programu ERASMUS+ bez względu na płeć, 

wyznanie itp. 

3. Proces rekrutacji odbywał się będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w Szkole. 
 

§ 4 

1. Do rekrutacji mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania: 

a) Są uczniami/uczennicami  klasy III technikum po gimnazjum w zawodach: technik 

grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk, technik fotografii i multimediów, 

technik pojazdów samochodowych technik spedytor. 

b) W stopniu komunikatywnym posługują się językiem angielskim (uzyskali na świadectwie 

promocji do kolejnej klasy minimum ocenę „2”); 

c) Wykonali samodzielnie opracowanie w formie listu motywacyjnego pt. Jakie są moje 

oczekiwania od europejskiego rynku pracy, jakie ja mogę wnieść dodatkowe wartości 

na ten rynek? 

2. W przypadku braku odpowiedniej ilości osób chętnych z klas wskazanych w ust. 1 zostanie 

przeprowadzona dodatkowa rekrutacja wśród uczniów innych klas.  
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§ 5 

Uczeń/uczennica zgłaszający/ca swoją kandydaturę do udziału w projekcie składa u Sekretarza 

Komisji Kwalifikacyjnej (lub w sekretariacie Szkoły) własne opracowanie pt. Jakie są moje 

oczekiwania od europejskiego rynku pracy, jakie ja mogę wnieść dodatkowe wartości na ten 

rynek? oraz wypełniony przez wychowawcę formularz zgłoszeniowy (formularz jest załączony 

do niniejszego regulaminu oraz formularz ten można otrzymać u: Szkolnego Koordynatora 

Programu ERASMUS+ (p. Joanna WÓJTOWICZ), Sekretarza Komisja Kwalifikacyjnej  

(p. Beata BIENIEK) lub wychowawcy klasy). 
 

 

§ 6 

Podstawą kwalifikacji jest suma punktów otrzymanych za: 

1) opracowanie pt. „Jakie są moje oczekiwania od europejskiego rynku              1-10 pkt.  

pracy, jakie ja mogę  wnieść dodatkowe wartości na ten rynek? ”  

2) ocena z zachowania w roku szkolnym 2021/2022                 4-6 pkt. 

(dobry -4 pkt; bardzo dobry -5 pkt; wzorowy -6pkt.) 

3) ocena ze znajomości języka angielskiego w roku szkolnym – 2021/2022         3-6 pkt. 

(„2” – 0 pkt; „3” - 2 pkt; „4” - 4 pkt; „5” - 5 pkt; „6” – 6 pkt.) 

4) miejsce zamieszkania:  na terenach wiejskich lub           4 pkt. 

w miejscowości o ograniczonej komunikacji publicznej         2 pkt.  

5) rodzina o trudnej sytuacji ekonomicznej lub/i uczestnik jest sierotą                  4 pkt.  
 

 

§ 7 

1. Suma otrzymanych punktów decyduje o miejscu kandydata na liście w danej specjalności. 

2. Komisja Kwalifikacyjna utworzy listę wszystkich kandydatów danej specjalności  

z podaniem informacji: zakwalifikowany, wpisany na liście rezerwowej oraz 

niezakwalifikowany.  

3. Z poszczególnych klas planowany jest udział następującej liczby uczniów: 

 technik informatyk     – 6 (±2) osób;  

 technik grafiki i poligrafii cyfrowej   – 5 (±2) osób; 

 technik fotografii i multimediów   – 5 (±2) osób; 

 technik spedytor    – 5 (±2) osób; 

 technik pojazdów samochodowych   – 5 (±2) osób. 

Łącznie      - 26 osoby. 

4. Lista rezerwowa obejmuje 10 osób (po dwie z każdej specjalności wskazanej w ust. 3). 

5. Komisja Kwalifikacyjna może dokonać zmiany ilości osób, aby dostosować te ilość do 

faktycznej ilości kandydatów z poszczególnych klas i specjalności. 
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6. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach 

decyduje w kolejności: 

a) uzyskana ocena z opracowania pt. Jakie są moje oczekiwania od europejskiego rynku 

pracy, jakie ja mogę wnieść dodatkowe wartości na ten rynek?, a w przypadku równej 

ilości punktów za powyższe opracowanie; 

b) sumaryczna ilość punktów uzyskanych w §6 ust. 2-3.  
 

§ 9 

1. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie naboru zostanie ogłoszona do 05.02.2022 r. 

2. Każdy z kandydatów zostanie powiadomiony o miejscu w procesie kwalifikacji oraz  

o zakwalifikowaniu, umieszczeniu na liście rezerwowej lub niezakwalifikowaniu do 

projektu. 

3. Każdy z kandydatów ma prawo do wglądu do swojego formularza zgłoszeniowego, aby 

zapoznać się z przyznaną ilością punktów. 
 

§ 10 

1. Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej służy odwołanie do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni 

od daty przesłania powiadomienia przez Komisję Kwalifikacyjną. 

2. Informacja o decyzji w sprawie rozpatrzenia odwołania Dyrektora Szkoły zostanie 

przedstawiona zainteresowanej osobie w terminie do 3 dni od daty. 

3. Dyrektor Szkoły prześle do zainteresowanych wychowawców wykaz zakwalifikowanych 

osób oraz osób znajdujących się na liście rezerwowej. 
 

§ 11 

Kandydaci zakwalifikowani do projektu oraz znajdujący się na liście rezerwowej zobowiązani  

są do udziału we wszystkich zajęciach przygotowujących do wyjazdu na mobilność. Dwie 

nieusprawiedliwione nieobecności dyskwalifikują kandydata z udziału w projekcie. Jego miejsce 

zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 
 

§ 12 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w przypadkach wynikających  

z przyczyn natury zdrowotnej lub działania sił wyższych.  

2. Uczestnik rezygnujący z udziału w projekcie składa pisemne oświadczenie o rezygnacji do 

Szkolnego koordynatora programu ERASMUS+. 
 

§ 13 

W trakcie projektu oraz po jego ukończeniu uczestnik zobowiązuje się: 

1) Realizować czynności określone w podpisanej umowy o finansowaniu, 
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2) Udzielić zgody na wykorzystanie wizerunku i uzyskanych informacji pozyskanych  

w trakcie realizacji projektu oraz w czasie upowszechniania jego wyników, 

3) Dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu projektu, 

4) Ściśle przestrzegać regulaminów i przepisów obowiązujących w miejscu pobytu pod 

rygorem wykluczenia z uczestnictwa w projekcie, 

5) Codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania działań w ramach projektu, 

6) Realizować zadania zlecone przez opiekuna, 

7) Uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas wyjazdu, 

8) Na bieżąco informować opiekuna o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na 

realizację projektu, 

9) Sporządzić w grupie roboczej prezentację multimedialną z przebiegu projektu w celu 

upowszechnienia projektu w szkole po powrocie. 

10) Wypełniać ankiety ewaluacyjne dotyczące uczestnictwa w projekcie. 

11) Przestrzegać zasad ochrony epidemicznej związanej z przeciwdziałaniem COVID-19  

w trakcie trwania projektu. 

§ 14 

W przypadkach niejasności lub pytań należy skontaktować się z Przewodniczącym Komisji 

Kwalifikacyjnej lub Sekretarzem Komisji, którzy zostali wskazani w § 2. 

 

 

 

 

 

 


