
                                                                                                                

 

REGULAMIN REKRUTACJI 

do projektu pt. „ZSP Żelechów- staże zawodowe dla rozwoju kompetencji kluczowych”  

o numerze 2020-1-PL01-KA102-078694 w ramach Programu Erasmus + sektor Kształcenie 

 i szkolenia zawodowe realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego 

Wyssogoty Zakrzewskiego  w Żelechowie 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do projektu pt. „ZSP Żelechów- staże zawodowe dla 

rozwoju kompetencji kluczowych” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078694 w ramach Programu 

Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. 

2. Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty 

Zakrzewskiego  w Żelechowie (zwany dalej „szkołą”).   

3. Projekt realizowany jest w okresie od 31.12.2020 r. do 30.12.2022 r. 

4.Liczba uczestników/czek projektu jest ograniczona. 

 

§ 2 

Ogólne zasady 

 

1.Komisja Rekrutacyjna składa się z: 

- koordynatora projektu 

- specjalisty ds. upowszechniania i promocji  

- doradcy zawodowego  

- nauczyciela języka angielskiego 

2. Dokumenty rekrutacyjne stanowią:  

- formularz zgłoszeniowy 

- Europass CV 

3. Uczestnik/uczestniczka projektu to uczeń/uczennica klasy II, III i/lub IV Technikum Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie (ZSP) uczący/a się w 

zawodach: t. żywienia i usług gastronomicznych, t. hotelarstwa, t. geodezji, t. mechanik, t. ekonomista, 

t. informatyk, t. rachunkowości, który/a lub w którego/ej imieniu rodzic/opiekun prawny podpisał 

deklarację uczestnictwa w projekcie.  



                                                                                                                

4. Cel główny projektu to wzmocnienie potencjału organizacyjnego ZSP im. Ignacego Wyssogoty 

Zakrzewskiego w Żelechowie poprzez podjęcie współpracy międzynarodowej z partnerami z Włoch 

oraz Hiszpanii i organizację staży zawodowych dla 75 uczniów w okresie 31.12.2020- 30.12.2022. 

5. Cele szczegółowe projektu:  

- podniesienie przez 75 uczniów praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie 

zgodnym z profilem kształcenia, tj. ekonomia, mechanika, informatyka, geodezja, rachunkowość, 

hotelarstwo i żywienie 

- nabycie przez 75 uczniów doświadczenia zawodowego w pracy w zakładach o wysokim standardzie 

usług i przygotowanie do pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i technologii 

- nabycie przez 75 uczniów kompetencji w zakresie j. angielskiego zawodowego 

- nabycie przez uczniów kompetencji w zakresie podstawowej znajomości j. włoskiego oraz j. 

hiszpańskiego 

- rozszerzenie oferty ZSP w Żelechowie o udział uczniów w praktykach zagranicznych oraz poprawa 

atrakcyjności oferty ZSP 

- poprawa konkurencyjności na europejskim rynku pracy uczniów ZSP 

- przygotowanie płaszczyzny do realizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć, rozszerzenie współpracy 

o nową grupę pracodawców, u których uczniowie mogą odbywać praktyki 

- wzmocnienie otwartości kadry (opiekunów praktyk) i uczniów na udział w projektach mobilności 

- rozszerzenie doświadczenia kadry o realizację projektów mobilności 

- rozbudzenie potrzeby (kadry i uczniów) nauki języków obcych i nawiązywania kontaktów 

międzynarodowych i wielokulturowych 

- wzmocnienie pozytywnego odbioru ZSP przez otoczenie zewnętrzne i społeczność lokalną 

- poszerzenie kompetencji zawodowych i osobistych uczniów/uczennic oraz kadry, rozbudzenie 

ciekawości europejskiej wśród uczniów/uczennic i kadry 

- poprawa umiejętności komunikowania się w językach obcych wśród uczniów/uczennic i kadry, 

doskonalenie programów kształcenia zawodowego. 

6. Rekrutacja ma charakter otwarty, co oznacza że jest prowadzona w sposób gwarantujący zachowanie 

równości szans i niedyskryminacji  bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn oraz jasno i przejrzyście określone kryteria naboru. 

 

7.Termin rekrutacji:  

- nabór I – styczeń/luty 2021   

- nabór II- wrzesień 2021   



                                                                                                                

Okres czasu w jakim odbywać się będzie rekrutacja do projektu zostanie podany w ogłoszeniu o 

naborze. W przypadku nieosiągnięcia zamierzonej liczby uczestników/czek w założonym okresie 

rekrutacji, komisja rekrutacyjna może wydłużyć czas trwania rekrutacji lub zmodyfikować kryteria 

dostępu do projektu. Uczestnicy/uczestniczki, którzy/re nie zostaną zakwalifikowani/ne do udziału w 

projekcie, zostaną umieszczeni/one na liście rezerwowej. W razie przerwania udziału w projekcie przez 

któregoś z uczestników/czek, możliwe jest przyjęcie uczestnika/czki z listy rezerwowej. 

8. Biuro projektu znajduje się  Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Wyssogoty 

Zakrzewskiego  w Żelechowie, w gabinecie pedagoga szkolnego.  

 

§ 3 

Kryteria rekrutacji 

 

1. Osoby biorące udział w projekcie są uczniami /uczennicami klasy drugiej, trzeciej i/lub czwartej 

kształcącymi się w zawodzie technik ekonomista, technik mechanik, technik informatyk, technik 

geodeta, technik rachunkowości,  technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. 

2. Do projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 75 uczniów/uczennic z ww zawodów, według 

następujących kryteriów: 

 

- średnia ocen końcowych z poprzedniej klasy lub ostatniego smestru (1-6 pkt) 

Średnia ocen Liczba punktów 

6,00- 4,51 6 pkt 

4,50- 4,01 5 pkt 

4,00-3,81 4 pkt 

3,80- 3,51 3 pkt 

3,50- 3,21 2 pkt 

3,20 i poniżej  1 pkt 

 

- ocena końcowa z języka angielskiego z poprzedniej klasy  lub ostatniego semestru (1-6 pkt) 

Ocena Liczba punktów 

6 6 pkt 

5 4 pkt 

4 3 pkt 

3 2 pkt 

2 1 pkt 

 

 



                                                                                                                

- ocena zachowania z poprzedniej klasy lub ostatniego semestru (0-6 pkt)  

Ocena z zachowania Liczba punktów 

wzorowa 6 pkt 

bardzo dobra 5 pkt 

dobra 4 pkt 

poprawna 3 pkt 

nieodpowiednia 0 pkt 

naganna 0 pkt 

 

- znajomość języka angielskiego– test kwalifikacji (1-10 pkt) 

Test zdany na poziomie (%) Liczba punktów  

93-100% 10 pkt 

87-92% 9 pkt 

81-86% 8 pkt 

71-80% 7 pkt 

66-70% 6 pkt 

61-65% 4 pkt 

56-60% 2 pkt 

50-55% 1 pkt 

 

- kryteria premiujące (skala ocena dodatkowo  +2 i/lub +5 pkt) 

Kryterium  Liczba punktów 

Osoba z niepełnosprawnością (na podstawie 

stosownego zaświadczenia/ oświadczenia) 

+ 5 pkt 

Osoba zamieszkująca tereny wiejskie (na 

podstawie deklaracji kandydata/tki) 

+ 2 pkt 

Osoba w trudniej sytuacji materialnej (na 

podstawie stosownego 

zaświadczenia/oświadczenia) 

+ 2 pkt 

 

3. W wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie należy złożyć komplet dokumentów 

rekrutacyjnych na podstawie, których zostaną wyłonieni uczestnicy/czki projektu. 

 

§ 4 

Przebieg rekrutacji 

 

1. Uczestnik/czka składa podpisane dokumenty rekrutacyjne w biurze projektu. 

2. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczestników/czki zgodnie z powyżej opisanymi kryteriami. 

3. Listy rankingowe oraz zakwalifikowanych uczestników dostępne są w biurze projektu.  



                                                                                                                

4. Na listy rankingowe osób zakwalifikowanych wpisywane są osoby o najwyższej łącznej liczbie 

punktów. 

5. W przypadku gdy dwie lub więcej osób uzyska taką samą łączna liczbę punktów o miejscu na liście 

rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Osobom niezakwalifikowanym przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej  w 

formie pisemnej, złożonej w biurze projektu do Dyrektora ZSP w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia 

wyników. Komisja będzie zobowiązana rozpatrzeć zgłoszenie w ciągu 3 dni, decyzja będzie ostateczna. 

7. O terminie zamknięcia rekrutacji i udostępnienia list uczestnicy/czki  zostaną powiadomieni za 

osobiście pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz tablicy ogłoszeń. 

8. Szkoła dopuszcza zmianę zapisów niniejszego regulaminu w uzasadnionych przypadkach. 

Każdorazowo zmiany podane będą do publicznej wiadomości. 

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 


