Regulamin określający zasady naboru i uczestnictwa w projekcie
„Z Budowlanką po Europie
- Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy – edycja II”.
Nr Projektu: 2018-1-PL01-KA102-049443
w ramach programu Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry
w ramach kształcenia zawodowego

Informacje o projekcie
§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa i rekrutacji uczestników projektu
pt.: „Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą
na samodzielność, na rynku pracy – edycja II”, który jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach programu Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach
kształcenia zawodowego.
-

-

W ramach projektu każdy uczestnik będzie zobowiązany do:
wyjazdu do Hiszpanii (Sewilla) na czterotygodniowe praktyki zawodowej dwóch grup
młodzieży:
• pierwsza w terminie 25.08 - 21.09.2019 r. – 24 osoby,
• druga w terminie 1.03 – 28.03.2020 r. (data wyjazdu, może ulec zmianie ze względu na
kalendarz szkolny) – 24 osoby;
przystąpienia do testu z języka angielskiego na platformie Online Linguistic Support;
czynnego uczestnictwa w internetowym kursie języka angielskiego na platformie Online
Linguistic Support;
czynnego uczestnictwa w zajęciach z przygotowania językowego i kulturowego z języka
hiszpańskiego (32 godz.);
czynnego uczestnictwa w zajęciach z języka angielskiego (60 godz.);
czynnego uczestnictwa w zajęciach związanych z bezpieczeństwem i zapobieganiem ryzyku (5
godz.);
czynnego uczestnictwa w zajęciach z przygotowania pedagogicznego (10 godz.).
Udział w projekcie jest bezpłatny, w 100% finansowany ze środków europejskich.

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 48* uczestników (16 uczniów – technik
architektury krajobrazu, 16 uczniów – technik budownictwa i 16 uczniów – technik geodeta).
Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby uczniów w zakresie realizacji interesujących
praktyk zawodowych, wdrażających do mobilności zawodowej i geograficznej oraz rozwijających
kompetencje w zakresie języka obcego zawodowego. Dzięki praktykom zagranicznym mobilność
zawodowa uczniów ZSBiG w Chełmie zwiększy się znacząco. Poprzez codzienny kontakt z
językiem obcym będą mieli okazję do sprawdzenia i znacznego podniesienia poziomu swoich
umiejętności językowych.
*

liczba uczestników z poszczególnych profili może ulec zmianie.

Projekt „Z Budowlanką po Europie- Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą
na samodzielność, na rynku pracy – edycja II” ma następujące cele:
- zwiększenie aktywności, zakresu wiedzy i umiejętności uczniów biorących udział w projekcie,
- połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie wzmocnienie więzi między światem edukacji
i pracy,
- zwiększenie szans zatrudnienia 48 beneficjentów,
- stworzenie szansy uczniom ZSBiG w Chełmie na dostosowanie swoich umiejętności
językowych i zawodowych do potrzeb europejskiego rynku pracy
- doskonalenie systemu kształcenia zawodowego w ZSBiG w Chełmie przez dostosowanie
do wymogów europejskiego rynku pracy,
- rozwijanie współpracy pomiędzy ZSBiG a organizacją Escuela de Idiomas Carlos V w Sewilli
(Hiszpania).
§ 2.
Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie im. Żołnierzy
24 Pułku Artylerii Pancernej w okresie 1.10.2018r. do 30.06.2020r.
1. Projekt skierowany jest do uczniów klas Technikum Nr 1 w zawodach: technik architektury
krajobrazu, technik budownictwa i technik geodeta.
2. W projekcie udział weźmie maksymalnie 48 uczniów uczęszczających do co najmniej klasy
drugiej technikum w roku szkolnym 2018/2019.
§ 3.
Rekrutacja na praktyki zawodowe w Hiszpanii prowadzana będzie w formie Konkursu oddzielnie
dla każdego wyjazdu.
§ 4.
1. Rekrutacji uczniów dokonuje Zespół Rekrutacyjny w składzie: Dyrektor ZSBiG w Chełmie,
koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego/doradca zawodowy, psycholog.
2. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją umieszczoną na tablicach ogłoszeń, stronie
internetowej szkoły a także przez wychowawców klas oraz na szkolnym Facebooku.

Zasady rekrutacji uczestników projektu
§ 5.
Rekrutacji uczniów dokonuje Zespół Rekrutacyjny w składzie:
- Dyrektor – Pani Dorota Michalska,
- Koordynator projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych – Pan Paweł Panasiuk,
- Koordynator projektu, nauczyciel języka angielskiego, doradca zawodowy – Pani Jagoda
Janiszewska,
- Psycholog – Pani Beata Tarnas-Nowicka.

§ 6.
Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie spełniający poniższe kryteria:
a) są uczniami co najmniej klas drugich Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych
i Geodezyjnych w Chełmie w roku szkolnym 2018/2019,
b) kształcą się w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik
geodeta,
c) wykazują zainteresowanie zawodem w którym się kształcą,
d) brali udział w organizowanych przez naszą szkołę uroczystościach szkolnych i promowali
kierunek nauczania: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik geodeta
podczas imprez organizowanych przez naszą szkołę i instytucje zewnętrzne,
e) wypełnili poprawnie formularz Aplikacyjny i złożyli go do koordynatora projektu
w wyznaczonym terminie,
f) dostarczyli pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd za granicę,
g) posiadają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lub zalecenia dla uczniów
z problemami zdrowotnymi pozwalające na udział ucznia w praktykach za granicą,
h) posiadają ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny rok kalendarzowy
lub zadeklarują wyrobienie ww. dokumentu w przeciągu miesiąca,
i) przystąpią do testu z języka angielskiego w terminie wyznaczonym przez koordynatora
projektu.
§ 7.
W ramach konkursu kandydaci będą zobowiązani do:
 napisania listu motywacyjnego w języku angielskim 80 – 120 słów i przedłożenia go
do dnia testu,
 przystąpienia do testu z języka angielskiego, który odbędzie się w terminie podanym przez
zespół rekrutacyjny po otrzymaniu zgłoszeń,
 stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim w określonym przez komisję
rekrutacyjną terminie.
§ 8.
Uczeń/rodzic wypełni oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji.
• Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być
uczestnikiem zajęć realizowanych w ramach projektu.
• Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
• W przypadku zbyt małej liczby Uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym
momencie trwania projektu.
§ 9.
1. Podczas rekrutacji kandydaci będą oceniani przez Komisję Rekrutacyjną wg następujących
kryteriów:
• test z języka angielskiego – 0 - 30 pkt.
• średnia rocznych lub semestralnych ocen klasyfikacyjnych (w roku szkolnym 2018/2019)
z przedmiotów zawodowych – 0 - 15 pkt. - (celujący – 15 pkt. , bardzo dobry – 10 pkt.,
dobry – 5 pkt., dostateczny – 2 pkt., dopuszczający – 0 pkt.)

• roczna lub semestralna ocena klasyfikacyjna (w roku szkolnym 2018/2019) z języka

angielskiego – 0 - 15 pkt. (celujący – 15 pkt. , bardzo dobry – 10 pkt., dobry – 5 pkt.,
dostateczny – 2 pkt., dopuszczający – 0 pkt.)
• roczna lub semestralna ocena z zachowania (w roku szkolnym 2018/2019) – 0 -15 pkt.
(wzorowe – 15 pkt. , bardzo dobre – 10 pkt., dobre – 5 pkt., poprawne – 1 pkt.,
nieodpowiednie/naganne – 0 pkt.)
• list motywacyjny w języku angielskim – 0 – 10 pkt.
• rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim – 0 -10 pkt.
• opinia wychowawcy (udział w konkursach, zaangażowanie społeczne) – 0 - 20 pkt.
Uczeń może zdobyć maksymalnie 145 pkt.
2. W przypadku dodatkowych osiągnięć lub wybitnego zaangażowania w życie szkoły
lub środowiska lokalnego można przyznać dodatkowe punkty (2 pkt. za każde potwierdzone
osiągnięcie). Ujemne punkty przyznawane będą są za rażące naruszenie regulaminów
szkolnych (aż do wykluczenia kandydata z procesu selekcji).
3. W przypadku kandydatów z taką samą ilością punków pierwszeństwo będą mieli uczniowie
z orzeczeniem o niepełnosprawności i z rodzin niepełnych.
§ 10.
1. W projekcie weźmie udział 2x24 uczniów z listy głównej.
2. Rekrutacja odbywać się będzie niezależnie dla każdego wyjazdu według listy rankingowej.
3. Na podstawie sumy uzyskanych punktów Komisja sporządzi dwie listy uczniów listę główną
i listę rezerwową.
4. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę
punktów.
5. Pozostałe osoby będą zakwalifikowane na listę rezerwową.
6. Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana do 30 listopada 2018 r.
7. Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie podpisze akceptację regulaminu rekrutacji
i udziału w projekcie, złoży deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie uczestnika
projektu.
8. W przypadku zdarzenia losowego lub niezdyscyplinowanego zachowania się przed wyjazdem
(nieobecności na zajęciach, spotkaniach informacyjnych) przez ucznia umieszczonego na liście
głównej, zostanie on wykluczony z wyjazdu na zagraniczne praktyki, a prawo do tego wyjazdu
uzyska osoba z listy rezerwowej z zachowaniem ustalonej na niej kolejności.

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
§ 11.
1. Uczeń, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował się do projektu może,
w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach
oceny, złożyć pisemne odwołanie od wyników oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej.
2. Odwołania złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3. Odwołanie musi zawierać:
a) datę,
b) dane kandydata tożsame z danymi wskazanymi w Formularzu rekrutacyjnym do projektu,
c) dane szkoły,

wyczerpujące uzasadnienie podniesionych zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny
dokumentacji rekrutacyjnej, ze wskazaniem w jakim zakresie, zdaniem Kandydata, ocena
została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy.
e) podpis ucznia (w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica/opiekuna prawnego).
d)

§ 12.
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
w przypadku gdy:
- rezygnacja została zgłoszona na piśmie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania
przyczyny, jeżeli uczeń/uczennica nie brał/a udziału w żadnych zajęciach dodatkowych
organizowanych w ramach projektu;
- 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 wyrażona w formie pisemnej,
- do której należy dołączyć zaświadczenie o zaistniałej 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 skreślenia z listy,
Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego pakietu dla ucznia, najpóźniej w chwili
złożenia pisemnej rezygnacji.
Postanowienia końcowe:
§ 11.
1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu.
2. Zgodnie z wymogami projektu wszyscy Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu,
mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.
3. Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie im. Żołnierzy 24 Pułku Artylerii
Pancernej zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, informując o
tym fakcie wszystkich Uczestników Projektu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz wątpliwościach interpretacyjnych
decyzję podejmuje Koordynator Projektu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
w każdym czasie.
7. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

Koordynator projektu

Dyrektor Szkoły

Paweł Panasiuk

Dorota Michalska

