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Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

„Ole! Kołłątaj na podbój Europy II” 
realizowanym przez Zespół Szkól im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie 

w ramach Programu Erasmus+ 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 1. Definicje 
 
1. „Wnioskodawca”- Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie. 
2. „Organizacja Partnerska”- EuroMind (Avenida de Hytsa, 36 Edificio Toledo II, Planta 1 

a  - Oficjalna 341006 SEVILLA) 
3. „Uczestnik/Uczestniczka projektu” – uczniowie ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie, 
4. „Projekt” – Projekt  pt. „Ole! Kołłątaj na podbój Europy II” realizowany w ramach 

programu Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.   

5. „Komisja Rekrutacyjna” – Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Szkoły. 
 
§ 2. Informacje o projekcie 
 
 
1. Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa uczniów Zespołu Szkół im. 
Hugona Kołłątaja w Jordanowie pt.: „Ole! Kołłątaj na podbój Europy II”.  
2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+ 
Kształcenie  i szkolenia zawodowe, mobilność edukacyjna - wyjazdy uczniów i kadry 
edukacyjnej.  
3. Główne cele projektu:  
- wpieranie uczniów w nabywaniu kompetencji zawodowych, językowych i społecznych, ,  
- umacnianie więzi międzykulturowych i szacunku do wykonywania własnej pracy,  
- uzyskanie walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas szkolenia poprzez 
dokument Europass Mobilność, Europass CV, ECVET.  
4. Projekt realizowany jest w Zespole Szkól im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie w okresie 
01.09.2020 r. – 31.12.2020 r.  
5. W ramach projektu wsparcie otrzyma 34 uczniów kształcących się w zawodach: 
sprzedawca, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, fryzjer, elektryk  
6. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.  
 
§ 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu 
 
1. Rekrutacji uczniów dokonuje Zespół ds. rekrutacji powołany przez Dyrektora Szkoły.               
W skład Zespołu ds. rekrutacji wchodzą:  
- dyrektor szkoły – Rafał Rapacz,  
- koordynator projektu – Magdalena Kornaś  
- nauczyciel przedmiotów zawodowych – Wacław Kołodziejski  
- nauczyciel przedmiotów zawodowych – Sławomir Brańka  
2. Rekrutacja prowadzona będzie w roku szkolnym 2019/2020  
3. Termin rekrutacji: dla pierwszej grupy wyjeżdżającej w styczniu 2020 – wrzesień - 
październik – 2019, dla 2 grupy wyjeżdżającej we wrześniu 2020, luty – marzec 2020 
4. Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu.  
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5. Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii 
Europejskiej: 
- Polityką Równych Szans, 
- Polityką Rozwoju Lokalnego, 
- Polityką Społeczeństwa Informacyjnego, 
- Polityką Równości Płci. 
6. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:  
-  są uczniami Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie 
-  kształcą się w zawodach: sprzedawca, monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, fryzjer, 
elektryk  
-  złożą w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy (zał. nr 1). 
-  posiadają ważny paszport lub dowód osobisty co najmniej na kolejny rok kalendarzowy. 
-  wezmą udział w zajęciach przygotowawczych,   
-  uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego  
-  wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży  
-  cechuje ich nienaganne zachowanie.  
7. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń w szkole, stronie 
internetowej szkoły, a także na spotkaniu z rodzicami klas, do których skierowany jest 
projekt.  
8. Szczegółowe kryteria rekrutacji:  
Punktowane będą: 
średnia ocen za poprzedni rok szkolony z przedmiotów zawodowych i języka angielskiego 
- średnia powyżej  4,5 - 8 pkt. 
- od 4 do 4,5                - 6 pkt. 
- 3,5  do  4                   - 4 pkt. 
- od 3 do 3,5                - 2 pkt 
-poniżej 3                     - 0 pkt 
ocenę z zachowania 
- wzorowe -            4pkt. 
- bardzo dobre -     3 pkt. 
- dobre –                2pkt. 
- poprawne –         1pkt. 
- dopuszczające – 0pkt. 
Osiągnięcia szkolne i pozaszkolne (konkursy/olimpiady/wolontariat/praca na rzecz szkoły) - 
od 0 do 4 pkt - opinia wychowawcy 
Autoprezentacja na temat "Jestem uczestnikiem programu Erasmus+" Oceniającymi będą 
dyrektor, nauczyciel przedmiotów zawodowych. W przypadku zdobycia przez kandydatów 
takiej samej ilości punktów o zakwalifikowaniu ucznia decyduje pozytywna 0 – 4 pkt opinia 
wychowawcy.  
9. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół ds. rekrutacji listy 
głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej oraz na stronie 
internetowej szkoły.  
10. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy 
zakwalifikowany uczeń zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony lub nie wyrazi 
zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
11. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.  
12. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w 
dowolnym momencie trwania projektu.  
13. Wyniki rekrutacji przeprowadzonej przez Zespół Rekrutacyjny są ostateczne.  
14. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, wraz z rodzicami/ 
opiekunami, w przypadku uczniów niepełnoletnich są zobowiązani do udziału w spotkaniu 
informacyjnym.  
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15. Rodzic/opiekun prawny ucznia bądź uczeń pełnoletni wypełnia oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na udział dziecka/podopiecznego/swój własny w projekcie i pisemnie potwierdza 
zapoznanie się z regulaminem udziału w projekcie (zał. nr 2). Rodzic podpisze również 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. 3), jak również publikację wizerunku(zał.4 )   
 
 
§ 4. Zasady organizacji zajęć przygotowawczych do stażu 
 
1. Zajęcia w ramach przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego 
zorganizowane będą w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.  
2. Zajęcia odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni 
wolne  od zajęć dydaktycznych i będą składały się z:  
- kursu języka angielskiego zawodowego -25g/grupę/ 10 tyg. przed mobilnością, 
- przygotowania kulturowego – zajęcia mające na celu poznanie kultury i obyczajów 
Hiszpanii 4h/grupę-11.2019 dla 1 grupa ,05.2020 – 2 grupa.  
- przygotowanie pedagogiczne - zajęcia z zakresu zachowywania się w trudnych sytuacjach -  
2h/grupę 12.2019 - 1 grupa, 05.2020 - 2 grupa - pedagog szkolny.  
- spotkania z doradcą zawodowym – przygotowanie Europass CV i zapoznanie z systemem 
ECVET 4h/gupa 10.2019- 1 grupa,04.2020- 2 grupa 
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - 2h/grupę. 11.2019 1 grupa , 04.2020 – 2 grupa.3. 
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.  
4. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie 
uczestniczyć w organizowanych zajęciach.  
5. Każdą nieobecność na zajęciach należy zgłosić wcześniej koordynatorowi projektu. 
Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin. W 
przypadku opuszczenia więcej niż 20 % godzin przewidzianych na dane zajęcia uczeń 
zostaje skreślony z listy uczestników w projekcie.  
6. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić 
we własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym 
kurs.  
7. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie osoba z listy 
rezerwowej. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych 
materiałów.  
§ 5. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu 
 
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:  
- informacji na temat projektu umieszczanych na stronie internetowej szkoły, bądź 
przekazywanych bezpośrednio uczestnikowi  
- nieodpłatnego udziału w projekcie,  
- otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć,  
- otrzymania certyfikatów zgodnie z założeniami projektu,  
- zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy.  
2. Uczestnik zobowiązuje się do:  
- uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach przygotowania do stażu (podpis na 
liście obecności),  
- 100% obecności na szkoleniu w Hiszpanii (dotyczy: punktualności, realizowania zadań 
powierzonych podczas szkolenia oraz przez opiekuna grupy, informowania koordynatora 
projektu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację stażu i stopień 
satysfakcji uczestnika),  
- uczestnictwa w zajęciach kulturowych,  
- uczestnictwa w spotkaniach z opiekunami oraz zdawania relacji z przebiegu stażu,  
- czynnego uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu - zgodnie z założeniami projektu,  
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- stworzenia prezentacji multimedialnej przedstawiającej efekty uczestnictwa w projekcie,  
- sporządzenia raportu końcowego w terminie wyznaczonym przez kierownika projektu,  
- aktywnego uczestnictwa w upowszechnianiu rezultatów projektu.  
 
§ 6. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 
 
1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności 
finansowej w przypadku gdy:  
- rezygnacja została złożona na piśmie do dyrektora PSB 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 następuje w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w 
terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja 
musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć stosowne zaświadczenie (np. 
zwolnienie lekarskie), w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana 
przez rodzica/opiekuna prawnego.  
2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w zdaniach projektowych lub skreślenia z 
listy, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanych materiałów.  
 
 
 
§7. Postanowienia końcowe 
 
Ogólny nadzór nad przebiegiem rekrutacji i realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw 
nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji dyrektora Zespołu Szkół             
im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie - kierownika projektu. Regulamin wchodzi w życie               
z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 2  

Zał. 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
do udziału w projekcie „Ole Kołłątaj na podpój Europy II”  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Erasmus + 
 

1. Dane osobowe uczestnika  

Imię i Nazwisko  

Nazwa Szkoły   

Klasa   

Kierunek kształcenia  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

Obywatelstwo  

Nr i seria dowodu 
osobistego/paszportu 

 

Data ważności dowodu 
osobistego/paszportu 

 

Adres email  

Numer telefonu 
kandydata 

 

Numer telefonu rodzica  

 

2. Dane osobowe rodzica/ prawnego opiekuna  

Imię i nazwisko matki  
 

Imię i nazwisko ojca  
 



       Zespół Szkół im. Hugona Kołłątaja 
                                                                                        

w Jordanowie                 
 

                                                                     

Projekt „ Ole ! Kołłątaj na podbój Europy II”, realizowany przy wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej w ramach programu „Erasmus+” 

Adres zamieszkania 
(wypełnić w przypadku, gdy 
miejsce zamieszkania 
jest inne niż kandydata) 

Ojca: 
 
 
Matki: 
 

Telefony 
rodziców/prawnych 
opiekunów 

 

 

3. Kryteria rekrutacji 

Kryterium   Liczba punktów  

Średnia ocen za poprzedni rok 
szkolny z przedmiotów 
zawodowych 

  
 
 

Ocena końcoworoczna              
z języka angielskiego                  
z poprzedniej klasy                
lub z gimnazjum/szkoły 
podstawowej (w przypadku 
uczniów uczęszczających na                  
j. rosyjski) 

  

Ocena                                       
z zachowania na koniec 
poprzedniej klasy  

  

Osiągnięcia szkolne i 
pozaszkolne 
(konkursy/olimpiady/wolontaria
t/praca na rzecz szkoły)  

Konkursy:                       TAK    NIE  
Olimpiady:                      TAK   NIE  
Wolontariat:                  TAK    NIE 
Praca na rzecz szkoły:  TAK    NIE 

 

Autoprezentacja na temat 
"Jestem uczestnikiem 
programu Erasmus+" 
Oceniającymi będą dyrektor, 
nauczyciel przedmiotów 
zawodowych  

 
 
                          TAK       NIE 

 

RAZEM   

 

 

Odpowiednie zaznaczyć znakiem x 

 Niniejszym oświadczam, że dane wpisane w kwestionariuszu są zgodne z prawdą. 

 Wyrażam zgodę na udział w dalszych czynnościach rekrutacyjnych 

 Zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w projekcie i akceptuję jego 

warunki 
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 Oświadczam, że zobowiązuję się do wypełnienia wszystkich dokumentów w trakcie 

udziału w Projekcie 

 Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż Projekt „Ole Kołłątaj na podbój 

Europy II” jest realizowany w ramach programu Erasmus+  Akcja 1: Mobilność edukacyjna  

. 

 

Wypełnia Komisja Rekrutacyjna 

Jordanów,…………………….. 

 

Liczba uzyskanych punktów w wyniku I etapu rekrutacji ………… 

 Zakwalifikowano do udziału w projekcie 

 Wpisano na listę rezerwową 

 Nie zakwalifikowano 

 

Podpisy Komisji Rekrutacyjnej 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………  

……………………………………………… 
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Zał. nr 2  

Imię i nazwisko uczestnika: 

…………………………….. 

 

Zgoda rodziców/ opiekunów 

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki/syna ………………………………………………,                                   

ur………………………………., zam. w ……………………………………………………  

w projekcie „Ole! Kołłątaj na podbój Europy II” realizowanym przez Zespół Szkół im. 

Hugona Kołłątaja w Jordanowie. 

 
 
Jordanów, dn. ……………………                                     

 
……………………………………… 

                                                   (podpis rodzica/opiekuna) 
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Zał. 3                                                           

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji projektu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).  
 

                                            

  

……………………………………………… 

 (podpis rodzica/opiekuna) 

 

…………………………………………………………………… 

Podpis uczestnika  
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Zał. 4 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych, w tym rozpowszechniania, w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy lub 

numeru grupy/klasy dziecka, wieku, przez Administratora: oświadczam, że wyrażam zgodę na 

umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas udziału 

w projekcie w: Internecie, prasie, telewizji, gazetkach szkolnych. Jednocześnie przyjmuję do 

wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu promocji i 

potrzeb funkcjonowania Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja, Jordanów, Kolejowa 9. Oświadczenie 

moje ważne jest na cały cykl kształcenia mojego dziecka ……………………………………………………………… 

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 

obowiązku informacyjnego umieszczonej na stronie internetowej Administratora lub w siedzibie 

Administratora, w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 

prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Ponadto Administrator 

poinformował mnie, że: • niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez 

złożenie oświadczenia w tej samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem, • dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.                                       

 

………………...........................................  

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

 

......................................................  

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 


