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REGULAMIN REKRUTACJI DO  PROJEKTU 

 

 

§ 1.  Definicje 

 

1. Projekt – „Europejskie standardy kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 

w Dęblinie, realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze 

środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia 

zawodowe, numer umowy 2020-1-PL01-KA102-080090. 

2. Instytucja Zarządzająca - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142A.  

3. Beneficjent – instytucja wysyłająca - Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii 

Dąbrowskiej w Dęblinie. 

4. Partner: instytucje przyjmujące: 

 Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade z siedzibą w Barcelos, 

Loteamento Do Jardim, s/n w Portugalii, 

 Euromind Projects SL z siedzibą w Ubeda, Avda. Ciudad de Linares 2 

w Hiszpanii. 

5. Beneficjent ostateczny – Uczestnik Projektu - uczniowie Technikum Nr 2 w Dęblinie 

kształcący się w zawodach: technik:  ekonomista, rachunkowości, reklamy, 

organizacji reklamy, hotelarstwa oraz żywienia i usług gastronomicznych 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej 

w Dęblinie. 

6. Komisja rekrutacyjna - komisja powołana przez dyrektora szkoły w celu 

przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów ostatecznych w składzie: koordynator 

projektu jako przewodniczący komisji, nauczyciel uczących w szkole języka 

angielskiego, nauczyciel uczący w szkole języka hiszpańskiego, nauczyciel uczący 

przedmiotów zawodowych. 

7. Organ odwoławczy – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii 

Dąbrowskiej w Dęblinie. 

 

§ 2.  Zasady ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników Projektu.  

2. Projekt zakłada organizację dwóch mobilności: Mobilność I (Portugalia), Mobilność II 

(Hiszpania). 

3. Uczestnikami Projektu będzie 58 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie  w roku szkolnym 2020/2021.  

  

§ 3.  Rekrutacja Uczestników Projektu 
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1. W rekrutacji do Mobilności I (Portugalia) mogą brać udział uczniowie:  

 klas: II i III Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcących się w zawodzie technik 

hotelarstwa,  

 klasy II i III Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcących się w zawodzie technik 

żywienia i usług gastronomicznych,  

 klasy II i III Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcących się w zawodach technik 

ekonomista, technik rachunkowości, technik reklamy, technik organizacji 

reklamy. 

2. W rekrutacji do Mobilności II (Hiszpania) mogą brać udział uczniowie uczący się 

języka hiszpańskiego klas (II, III, IV) Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcących się 

w zawodzie technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 

ekonomista lub technik rachunkowości lub technik organizacji reklamy lub technik 

reklamy. 

3. Do projektu nie może aplikować uczeń: 

a) w stosunku do którego pracodawca zgłosił uwagi dotyczące niewłaściwego 

wywiązywania się z obowiązków podczas odbywania krajowych i zagranicznych 

praktyk zawodowych w poprzednim roku szkolnym, 

b) który w poprzednim roku szkolnym otrzymał kontrakt. 

4. Rekrutacja prowadzona będzie oddzielnie dla poszczególnych szkół wchodzących 

w skład ZSZ nr 2 w Dęblinie i poszczególnych mobilności. 

5. Uczeń może wziąć udział tylko w jednej mobilności. 

6. Rekrutacja jest jednoetapowa i odbędzie się w jednym czasie. Zostaną wyłonione trzy 

grupy uczestników zakwalifikowanych do projektu dla każdej mobilności:  

a) Mobilność I (Portugalia): 

 14 uczniów Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcących się w zawodzie technik 

hotelarstwa,  

 8 uczniów Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcących się w zawodzie technik 

żywienia i usług gastronomicznych, 

 20 uczniów Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcących się w zawodach: technik 

ekonomista, technik rachunkowości, technik reklamy, technik organizacji 

reklamy. 

b) Mobilność II (Hiszpania): 

 4 uczniów Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcących się w zawodzie technik 

hotelarstwa,  

 4 uczniów Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcących się w zawodzie technik 

żywienia i usług gastronomicznych, 

 8 uczniów Technikum Nr 2 w Dęblinie kształcących się w zawodach: technik 

ekonomista, technik rachunkowości, technik reklamy, technik organizacji 

reklamy. 

7. Proces rekrutacji będzie poprzedzony kampanią informacyjną prowadzoną na stronie 

internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń w szkole, facebooku oraz podczas zebrania 
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z uczniami i rodzicami. Zostaną przedstawione między innymi: cele projektu, zasady 

uczestnictwa w projekcie, planowane działania oraz spodziewane efekty.  

8. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie  w okresie trwania projektu tj. 

w terminie od  08.02.2021  roku  do 01.03.2021 roku  przy czym: 

a) dokumenty aplikacyjne należy złożyć w okresie od 08.02.2021 r. do 19.02.2021 r. 

b) test z języka angielskiego (Mobilność I – Portugalia) odbędzie się 22.02.2021 r. – 

23.02.2021 r., 

c) test z języka hiszpańskiego  (Mobilność II – Hiszpania) odbędzie się 24.02.2021 r. 

– 25.02.2021 r., 

9. Zastrzega się prawo zmiany terminu przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych. 

10. Na dokumenty aplikacyjne składają się: 

a) formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w Projekcie – załącznik nr 1 (wypełniony 

komputerowo, lub pismem drukowanym  wersja on-line załącznika znajduje się na 

stronie internetowej http://zsz2deblin.pl), 

b) Europas CV w języku angielskim i polskim (mobilność I - Portugalia) lub języku 

hiszpańskim i polskim (mobilność II - Hiszpania) - wzór dokumentu na stronie 

internetowej: http://europass.cedefop.europa.eu/pl,  

c) list motywacyjny w języku angielskim i polskim (mobilność I - Portugalia) lub 

języku hiszpańskim i polskim (mobilność II - Hiszpania) - sporządzony w wersji 

komputerowej, 

d) oświadczenie o pochodzeniu z rodziny wielodzietnej (jeśli dotyczy) – załącznik 

nr 2. 

11. Zastrzega się prawo do wydłużenia terminu rekrutacji. 

12. Komisja rekrutacyjna przyzna punkty wg następujących kryteriów: 

a) za dokumenty aplikacyjne – od  0 do 5 punktów, ocenie podlegać będzie głównie  

poprawność sporządzenia dokumentów oraz stopień motywacji ucznia do udziału 

w projekcie, 

b) za test z języka angielskiego lub języka hiszpańskiego – od 0 do 20 punktów, przy 

czym (uczeń, który uzyska mniej niż 8 pkt. z testu nie może wziąć udziału w 

rekrutacji do projektu), 

c) za średnią ocen z przedmiotów zawodowych (z wyłączeniem oceny z praktyki 

zawodowej) uzyskanych na koniec roku szkolnego 2019/2020:  

 średnia ocen od 3,0 i powyżej – 4 punkty, 

 średnia ocen od 4,0 i powyżej – 6 punktów, 

 średnia ocen od 5,0 – 8 punktów, 

d) za ocenę z języka angielskiego na koniec roku szkolnego  2019/2020 (Mobilność I 

– Portugalia) lub ostatnią końcoworoczną/końcową  z języka hiszpańskiego 

(Mobilność II – Hiszpania): 

 ocena 3 – 2 pkt. 

 ocena 4  – 4 pkt. 

 ocena 5 – 6 pkt. 

 ocena 6 – 8 pkt. 

http://zsz2deblin.pl/
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e) ocena zachowania na koniec roku szkolnego 2019/2020: 

 zachowanie dobre – 2 pkt. 

 zachowanie bardzo dobre – 3 pkt. 

 zachowanie wzorowe – 4 pkt. 

f) za pochodzenie z rodziny wielodzietnej – 1 punkt 

g) za miejsce zamieszkania na wsi – 1 punkt. 

13. Uczeń może uzyskać maksymalnie  47 punktów. 

14. W przypadku, gdy uczniowie uzyskają równorzędną liczbę punktów przeprowadzona 

zostanie  rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim lub hiszpańskim, która 

zdecyduje o ostatecznym miejscu ucznia na liście rankingowej. 

15. Komisja rekrutacyjna  sporządzi protokół, który będzie zawierał listę uczniów 

zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową (oddzielną dla każdej mobilności 

z uwzględnieniem pkt. 5). Zostanie ona  opublikowana na tablicy ogłoszeń w szkole. 

16. Uczniowie niezakwalifikowani do udziału w projekcie będą mogli złożyć odwołanie  

do dyrektora szkoły  w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy rankingowej. 

17. Uczeń oraz jego rodzic/prawny opiekun potwierdzają udział w Projekcie poprzez 

złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1). 

18. W terminie do 31 marca 2021 roku uczniowie zakwalifikowani do Projektu są 

zobowiązani dostarczyć do wglądu następujące dokumenty: dowód osobisty lub 

paszport ważny co najmniej do 31 grudnia 2021 roku,  ewentualnie potwierdzenie 

złożenia wniosku o paszport lub dowód osobisty. W przypadku przewlekłej choroby 

ucznia aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do 

odbywania praktyki zawodowej za granicą. 

19. W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 pkt 18 uczeń zostanie 

skreślony z listy rankingowej.  

20. Uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie przed mobilnością podpisują umowę 

finansową pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności. 

 

§ 4. Postanowienia końcowe 

 

1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez 

Beneficjenta, tj. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.  

 

 

 

 


