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ZESPÓŁ SZKÓŁ POWIATOWYCH W CZERWINIE 
 

UL. PIASTOWSKA 23A, 07-407 CZERWIN 
 
 
 
 
 

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE 
„RAZEM NA STAŻ PLUS” 

 
§ 1 

Informacje o projekcie 
 

1. Projekt „RAZEM NA STAŻ PLUS” zwany dalej Projektem realizowany jest przez lidera konsorcjum: 
Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie, ul. Niepodległości 27, 06-320 Baranowo oraz członków 
konsorcjum: Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie, ul. Piastowska 23A, 07-407 Czerwin, Zespół 
Szkół Powiatowych w Łysych, ul. St. Krupki 20, 07-437 Łyse oraz Zespół Szkół Powiatowych w 
Myszyńcu ul. Dzieci Polskich 5, 07-430 Myszyniec w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. na 
podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. 

2. Projekt realizowany jest w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i 
absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. 

3. Główne Biuro Projektu znajduje się u lidera konsorcjum w Zespole Szkół Powiatowych w 
Baranowie, ul. Niepodległości 27, 06-320 Baranowo. U członków konsorcjum wymienionych w ust. 
1 znajdują się pomocnicze Biura Projektu. Informacje na temat Projektu są dostępne we wszystkich 
Biurach Projektu. 

4. Projekt zakłada podniesienie mobilności uczniów technikum poprzez: 
a. 4 – tygodniowe staże u pracodawców w Hiszpanii 
b. Przygotowanie pedagogiczno – kulturowo – językowe przed wyjazdem na staż 

składające się z: 
i. 30 – godzinnego kursu języka hiszpańskiego 

ii. 10 – godzinnego przygotowania pedagogiczno – kulturowego, przybliżającego 
wiedzę na temat kraju stażu 

 
§ 2 

Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu nazywanych dalej 

„Uczestnikami”.  
2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników.  
3. Projekt zakłada udział łącznie 55 Uczestników ze szkół Konsorcjum:  

a. Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie, ul. Niepodległości 27, 06-320 Baranowo,  
b. Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie, ul. Piastowska 23A, 07-407 Czerwin,  
c. Zespół Szkół Powiatowych w Łysych, ul. St. Krupki 20, 07-437 Łyse, 
d. Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu ul. Dzieci Polskich 5, 07-430 Myszyniec. 

4. Udział Uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 
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§ 3 
Warunki uczestnictwa 

 
1. Uczestnikiem może być uczeń lub uczennica technikum, wchodzących w skład Konsorcjum. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w § 3 pkt.1 niniejszego 

regulaminu, jest: 
a. złożenie w sekretariacie szkoły następujących wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych:  

− zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie, 
− deklaracji uczestnictwa, 
− oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
− oświadczenie o okolicznościach mających wpływ na przebieg rekrutacji do projektu, 
− oświadczenia o należytym wypełnieniu stażu przez Uczestnika. 

b. przejście pełnej procedury rekrutacyjnej i zakwalifikowanie się do projektu, 
c. uczestniczenie w zajęciach i spotkaniach od początku projektu, bez względu na 

zakwalifikowanie na listę główną lub rezerwową projektu. 
 

§ 4  
Zasady rekrutacji 

 
1. Rekrutacja prowadzona będzie od 04.09.2019 r. do 11.09.2019 r. 
2. W przypadku małej liczby zgłoszeń możliwe jest przedłużenie okresu rekrutacji. Decyzję tę 

podejmuje Dyrektor lidera Konsorcjum. Zmiana terminu rekrutacji nie wymaga zmiany regulaminu. 
3. Zgodnie z § 3 pkt. 2 jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie kompletnych 

dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu w terminie rekrutacji.  
4. Nie ma możliwości uzupełnienia złożonych dokumentów rekrutacyjnych. 
 

§ 5 
Kwalifikacja uczestników na zajęcia 

 
1. Weryfikacji formalnej zgłoszeń i wyboru Uczestników projektu dokona dla każdej szkoły odrębna 4 

- osobowa Komisja Rekrutacyjna w składzie wybranym przez Zespół Sterujący Projektu. 
2. O przyjęciu do projektu decydować będzie liczba miejsc na stażu oraz suma punktów, której 

składnikami są: 
 
a. znajomość języka angielskiego: 
 

Ocena z testu kwalifikacyjnego  Liczba punktów  
<70 0 

70% - <75% 7 
75% - <80% 7,5 
80% - <85% 8 
85% - <90% 8,5 
90% - <95% 9 

95% - <100% 9,5 
100% 10 
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b. średnia ze wszystkich ocen, zaokrąglona do liczby naturalnej, zgodnie z zasadami 
matematycznymi, w roku szkolnym 2018/2019: 

 
Średnia ocen  Liczba punktów  

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 

 
c. ocena za frekwencję z poprzedniego roku pkt. 0-6, 

 
Liczba godzin 

nieusprawiedliwionych Liczba punktów  

0 6 
1 - 25 5 

26 - 45 4 
46 - 60 3 

≥ 61 0 
 
d. sytuacja materialna rodziny 

 
Dochód na osobę w rodzinie Liczba punktów 

< 466,23 zł 3 
466,23 zł - < 932,46 zł 2 

≥ 932,46 zł 1 
 

e. zamieszkiwanie na wsi – 2 punkty, 
f. opiekun/opiekunka ucznia jest osobą bezrobotną – 2 punkty za każdego bezrobotnego rodzica, 
g. uczeń / uczennica pochodzi z rodziny wielodzietnej – 1 punkt za każde dziecko powyżej dwóch, 
h. uczeń / uczennica pochodzi z rodziny niepełnej – 3 punkty 
 

3. Jeżeli zgłosi się więcej kandydatów niż miejsc na stażach, to oprócz listy głównej zostanie 
utworzona lista rezerwowa. 

4. Kolejność na listach: głównej oraz rezerwowej tworzy się od największej do najmniejszej liczby 
punktów. 

5. W razie rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w projekcie z przyczyn losowych, np. choroba, 
wypadek, itp., lub notorycznego opuszczania zajęć przygotowawczych czy innych obowiązków 
szkolnych, zostanie przyjęta do projektu kolejna osoba z listy rezerwowej z najwyższą liczbą 
punktów. 

 
§ 6 

Procedura odwoławcza 
 

1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie z uzasadnieniem do Dyrektora lidera Konsorcjum 
wniesione za pośrednictwem Dyrektora macierzystej szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 



 
 

S t r o n a  | 4 

 

2. Dyrektor lidera Konsorcjum po zapoznaniu się ze sprawą oraz dokumentacją wydaje decyzję. Decyzja 
Dyrektora lidera konsorcjum w przedmiocie odwołania od wyniku rekrutacji jest ostateczna. 

 
§ 7 

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie 
 

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w 
przypadku, gdy: 

a. rezygnacja podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczestnika została 
zgłoszona na piśmie do Koordynatora Projektu w terminie do 1 dnia rozpoczęcia zajęć 
przygotowujących do wyjazdu na staż bez podania przyczyny., 

b. rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi, 
Rodzic/opiekun prawny Uczestnika/ pełnoletni uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnej 
rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność 
rezygnacji. Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie od stosownej 
instytucji (np. zwolnienie lekarskie).  

2. Oceny, czy rezygnacja jest usprawiedliwiona dokonuje Dyrektor lidera Konsorcjum. 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

 
1. Ostateczna interpretacja regulaminu rekrutacji należy do Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych w 

Baranowie. 
2. Konsorcjum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 
3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu. 
 
Czerwin, 04.09.2019 r. 
 
 

  ZATWIERDZAM 

 

 

 

 

  
(Podpis i pieczęć Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (Podpis i pieczęć Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie) 
  
 


