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REGULAMIN REKRUTACJII UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:   

 

„EUROPEJSKI STAŻ JAKO POCZĄTEK PRZYSZŁEJ KARIERY 

ZAWODOWEJ FRYZJEREK I MECHANIKÓW POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH”   

W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +  

Kształcenie i szkolenie zawodowe / Akcja 1 Mobilność uczniów 

realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

(PO WER) nr projektu: 2014-1-PL01-KA102-000762  

dotyczy uczniów Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego w Sandomierzu 

 

§ 1. 

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt.: „Europejski staż 

jako początek przyszłej kariery zawodowej fryzjerek i mechaników pojazdów samochodowym” 

realizowanego w oparciu o umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją 

Erasmus + - PO WER przez Lidera projektu-Fundację Możesz Więcej 

 

§ 2. 

Informacje o projekcie: 

1.Projekt realizowany jest w Ponadgimnazjalnym Zespole Szkół Ekonomicznych im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu w okresie od grudnia 2014 do grudnia 2016 roku.  

2.Główne cele projektu:  

-Nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku 

pracy.  

-Wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, szczególnie branżowym.  
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-Poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej uzyskanej w szkole.  

-Uzyskanie walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas stażu poprzez dokument 

Europass Mobilność  

3. Program skierowany jest do uczniów klas I, II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

w zawodzie fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych z PZSE w Sandomierzu. 

4. W ramach projektu zrekrutowani uczniowie wezmą udział w: 

a) Przygotowaniu pedagogiczno – kulturowo – językowym 

b) 3 – tygodniowych stażach zawodowych zorganizowanych w Wielkiej Brytanii 

5. Planowane terminy wyjazdów: 

Grupa I: 26.IV – 16.V.2015 r. 

Grupa II: 13.IX  – 03.X.2015 r. 

Grupa III: 24.IV – 14.V.2016 r. 

6. W działaniach opisanych w pkt 4a) wezmą udział wszyscy zrekrutowani, tj. 54 uczestników, w 

działaniu opisanym w pkt 4b) weźmie udział 48 uczniów. 

 

§ 3. 

Zasady rekrutacji uczestników projektu: 

1. Rekrutacja prowadzona będzie przez Zespół Rekrutacyjny w Ponadgimnazjalnym Zespole 

Szkół  Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu: 

 I tura: do 16 stycznia 2015r. 

 II tura: do 14 marca 2015r. 

 III tura: do 11 grudnia 2015r. 

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:  

 Jan Duda V-ce Prezes Fundacji Możesz Więcej-przewodniczący 

Komisji Rekrutacyjnej 

 Magdalena Jesionek: koordynator projektu 

 Jerzy Biernat: nauczyciel języka angielskiego 

 Patrycja Zięba: nauczyciel języka angielskiego. 

 Magdalena Trznadel-Gospodarczyk: osoba reprezentująca zakład fryzjerski  
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3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicy informacyjnej projektu oraz stronie 

internetowej szkoły.  

4. Do udziału w projekcie może zgłosić się osoba, która jest uczniem klas wymienionych  

w § 2. pkt. 3.  

5. Przewiduje się zrekrutowanie następującej liczby uczniów do udziału w projekcie: 

 I tura: 16 uczniów  z klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer i 

mechanik pojazdów samochodowych i 2 osoby na liście rezerwowej; 

 II tura: 16 uczniów z klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer i 

mechanik pojazdów samochodowych i 2 osoby na liście rezerwowej; 

 III tura: 16 uczniów z klasy I i II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer i 

mechanik pojazdów samochodowych i 2 osoby na liście rezerwowej. 

6. Uczeń ubiegający się o udział w projekcie PO WER w terminie: 

 I tura: do 30 stycznia 2015r. 

 II tura: do 30 marca 2015r. 

 III tura: do 23 grudnia 2015r. 

 powinien złożyć w biurze projektu (PZSE Sandomierz-sala nr B) do Pani Magdaleny Jesionek -  

koordynatora projektu następujące dokumenty: 

 Kwestionariusz osobowy (załącznik 1); 

 Zgoda – oświadczenie rodziców/opiekunów (załącznik 2); 

 Oświadczenie ucznia (załącznik 3); 

 oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4). 

 

7. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.  

8. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną listy 

głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w PZSE oraz na stronie 

internetowej szkoły.  

Wyniki rekrutacji zostaną przedstawione na szkolnej tablicy ogłoszeń : 

 I tura: do 16 stycznia 2015r. 

 II tura: do 14 marca 2015r. 
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 III tura: do 11 grudnia 2015r. 

9. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona  

w dowolnym momencie trwania projektu.  

10. Wolne miejsce zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy 

uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie lub zostanie skreślony z listy uczestników. 

 

Kryteria rekrutacji uczestników projektu 

 

1. Kandydat na Uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania formalne: 

 być uczniem klasy: 

I tura-III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer lub mechanik pojazdów 

samochodowych; 

II tura-II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer lub mechanik pojazdów 

samochodowych; 

III tura – I lub II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer lub mechanik 

pojazdów samochodowych; 

 posiadać dowód osobisty lub ważny paszport co najmniej na kolejny rok kalendarzowy  (w 

przypadku zakwalifikowania do wyjazdu), w przypadku braku wyżej wymienionych 

dokumentów tożsamości zadeklarować wyrobienie dokumentu do miesiąca od czasu 

zakwalifikowania się do projektu ; 

 złożyć komplet dokumentów zgodny z regulaminem rekrutacji. 

2.Kryteria uwzględnione przy rekrutacji: 

 znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym, ewentualnie średnio 

zaawansowanym niższym, sprawdzona w pisemnym teście kwalifikacyjnym dla każdej z 

grup. Testy odbędą się : 

I tura-12 stycznia 2015r. 

II tura-9 marca 2015r. 

III tura- 7 grudnia 2015r. 
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Za test kandydat będzie mógł uzyskać 30 punktów, które zostaną przeliczone w skali od 0 

– 5; 

 rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w tym samym dniu co test pisemny języka 

angielskiego, z której kandydat będzie mógł uzyskać  

9 punktów. Punkty zostaną przeliczone w skali od 0 – 5; 

 konkurs fryzjerski – dla kandydatów na uczestników projektu w zawodzie fryzjer. Konkurs 

będzie związany z charakterystyką fryzur i makijażu, za który uczestnik będzie mógł 

otrzymać 30 punktów, które zostaną przeliczone w skali od 0 – 5; 

Terminy konkursów fryzjerskich: 

I tura: 7 stycznia 2015r. „Karnawałowe cuda” 

II tura: 6 marca 2015r. „Mistrzowie fryzur” 

III tura: 27 listopad 2015r. „Andżejkowe szaleństwo” 

 ocena z praktyki zawodowej – dla kandydatów na uczestników projektu w zawodzie 

mechanik pojazdów samochodowych. Ocena zostanie przeliczone na punkty według 

następującej skali: 

ocena 6.0: + 5 punktów 

ocena 5.0: + 4 punkty 

ocena 4.0: + 3 punkty 

ocena 3.0: + 2 punkty 

ocena 2.0: + 1 punkt 

 średnia ocen oraz ocena z zachowania: 

zasady przyznawania punktów: 

średnia powyżej 4,0 : + 4 punkty 

średnia 3,5 - 4,0 : + 3 punkty 

średnia 3,0 - 3,5 : + 2 punkty 

średnia poniżej 3,0 : + 1 punkt 

zachowanie wzorowe : + 3 punkty 

zachowanie bardzo dobre : + 2 punkty 

zachowanie dobre : + 1 punkt 

 opinia wychowawcy : + 1- 5 punktów 
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Po zsumowaniu wszystkich punktów powstanie lista uczniów, na podstawie której Komisja  

Rekrutacyjna wyłoni grupę 48 osób oraz grupę rezerwową 6 osób. 

I tura : 16 uczniów z klasy III ZSZ +2 osoby na liście rezerwowej 

II tura: 16 uczniów z klasy II ZSZ +2 osoby na liście rezerwowej 

III tura: 16 uczniów z klasy I i II ZSZ +2 osoby na liście rezerwowej 

3. Kandydatowi będzie przysługiwało odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni 

od ogłoszenia listy osób. Zostanie utworzona Komisja Odwoławcza, w skład której wejdą 

Dyrektor Szkoły oraz nauczyciel języka angielskiego. 

 

§ 4. 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu: 

1. Każdy Uczestnik ma prawo do:  

 nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował, 

 zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy, 

 otrzymania materiałów promocyjnych. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do:  

 przestrzegania zapisów „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”, 

 zawarcia umowy o Staż zgodnie z założeniami Programu PO WER 

 uczestnictwa w zajęciach i działaniach zaplanowanych w ramach realizacji projektu  

(podpisy na listach obecności), 

 wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, 

 współpracy z opiekunami i nauczycielami zaangażowanymi przy realizacji projektu, 

 przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa szczególnie podczas 

podróży oraz w trakcie pobytu na terenie Wielkiej Brytanii, 

 przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania alkoholu, palenia tytoniu  

i zażywania środków odurzających, 
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 nie oddalania się samodzielnego od grupy podczas wycieczek i wyjazdów. 

 

§ 5. 

 

Rezygnacja Uczestnika z udziału w projekcie: 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej 

w przypadku gdy:  

 Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do V-ce prezesa Fundacji Możesz Więcej w 

terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w 

przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna 

prawnego); 

 Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów 

osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej 

konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć 

zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie)  

w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna 

prawnego.  

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub wykluczenia  

z udziału w projekcie, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów 

dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji lub 

wykluczenia. 

§6. 

Wykluczenie uczestnika z udziału w projekcie: 

Zespół projektowy zastrzega sobie prawo wykluczenia ucznia z udziału w projekcie  

w przypadku: 

 nieobecności na zajęciach organizowanych w ramach realizacji projektu w ilości 

przekraczającej 20% ogólnej liczby zajęć; 
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 drastycznego naruszenia zapisów regulaminu uczestnictwa w projekcie. 

 

§7. 

Postanowienia końcowe: 

Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw 

nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Vice prezesa Fundacji 

Możesz Więcej oraz Koordynatora Projektu. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 


