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REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU ERASMUS+ 
„STANDARDY EUROPEJSKIE W MOIM ZAWODZIE” 

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE 
AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA. MOBILNOŚĆ UCZNIÓW 

ROK SZKOLNY 2020/2021, 2021/2022 

 

§ 1 Cel regulaminu 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu p.t. „Standardy europejskie  
w moim zawodzie” realizowanego w ramach programu Erasmus+ . 

 

§ 2 Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie  
w terminie od 1 września 2019 do 31 grudnia 2021 r. 

2. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską  w ramach projektu Erasmus+. 

3. Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III technikum hotelarskiego, technikum żywienia  
i organizacji usług gastronomicznych i technikum grafiki i poligrafii cyfrowej w latach szkolnych 
2020/2021 , 2021/2022 i 2022/2023. 

4. Projekt zakłada odbycie 4-tygodniowych zagranicznych praktyk zawodowych w europejskich 
przedsiębiorstwach zgodnych z profilem kształcenia. Praktyki odbędą się w trakcie 2 wyjazdów: 

 na Sycylię (Włochy) w czerwiec/lipiec 2021 r. – dla uczniów klas II i III 

 do Barcelony (Hiszpania) w październiku 2021 r. – dla uczniów klas II i III 

5. W projekcie może wziąć udział 36 uczniów – po 18 osób w dwóch grupach. W skład każdej grupy 
wchodzi 6 uczniów technikum hotelarskiego, 6 uczniów technikum żywienia i organizacji usług 
gastronomicznych i 6 uczniów technikum grafiki i poligrafii cyfrowej. Uczeń może wziąć udział  
w projekcie tylko jeden raz. 

6. W projekcie udział mogą wziąć tylko uczniowie, którzy zadeklarują znajomość języka 
angielskiego na poziomie minimum B1, aby zapewniona została w miarę swobodna i samodzielna 
komunikacja w miejscu odbywania praktyk.  
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§ 3 Zasady rekrutacji uczestników projektu 

1. Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch terminach w zależności od terminu wyjazdu: 
 - od 5 maja 2021 r. rekrutacja na wyjazd na Sycylię, 
 - od  1 września 2021 r. rekrutacja na wyjazd do Barcelony. 
 
2. Rekrutację przeprowadzać będzie Zespół Rekrutacyjny powołany przez Dyrektora Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie. W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą  
4 osoby: nauczyciele przedmiotów zawodowych i języka angielskiego. 

3. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie 
internetowej szkoły oraz na Facebook’u szkoły, a także spotkaniem Zespołu Rekrutacyjnego  
z klasami których projekt dotyczy w ramach godziny wychowawczej. 
 
4. Proces rekrutacji obejmuje: 

a. złożenie formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie (Załącznik 1 do Regulaminu)  
do Zespołu Rekrutacyjnego 

b. weryfikacja ocen uzyskanych w ostatnim ukończonym semestrze nauki z zachowania 
(uzyskanie oceny nagannej lub nieodpowiedniej jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku 
kandydata), języka obcego oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych (w tym z praktyki 
zawodowej) 

c. test z języka angielskiego (obejmuje 60 pytań z zakresu gramatyki i słownictwa) 
d. rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim (dotyczy autoprezentacji i motywacji udziału 

w projekcie) 
e. test wiedzy zawodowej i o kraju partnerskim (test złożony z 50 pytań dotyczących wiedzy  

z zakresu swojego kształconego zawodu oraz podstawowej wiedzy o kraju docelowym) 
f. ogłoszenie wyników przez Zespół Rekrutacyjny. 

5. Na praktyki zawodowe zakwalifikowani zostaną najlepsi uczniowie wyłonieni na podstawie 

następujących, punktowanych kryteriów: 

L.p. Oceniane kryterium Ilość punktów 

1. Test z języka angielskiego                   0-30 pkt. 

2.  Rozmowa kwalifikacyjna                   0-20 pkt. 

3.  Test wiedzy                   0-25 pkt. 

4. Ocena z zachowania naganne, nieodpowiednie dyskwalifikacja 

poprawne 2 pkt. 

dobre 4 pkt. 

bardzo dobre 6 pkt. 

wzorowe 8 pkt. 

5.  Ocena z języka angielskiego niedostateczny 0 pkt. 
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dopuszczający 2 pkt. 

dostateczny 4 pkt. 

dobry 6 pkt. 

bardzo dobry 8 pkt. 

celujący 10 pkt. 

6. Średnia ocen z pozostałych 
przedmiotów zawodowych 

2,99 i poniżej 0 pkt. 

3,00 do 3,49 2 pkt. 

3,50 do 3,99 4 pkt. 

4,00 do 4,49 6 pkt. 

4,50 do 4,74 8 pkt. 

4,75 do 4,99 10 pkt. 

5,00 i powyżej 12 pkt. 

Suma:                          105 punktów 

6. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 18 uczniów z najwyższą ilością punktów, po 6 uczniów  
z każdego profilu kształcenia (lub zgodnie z sytuacją) oraz trzy osoby na liście rezerwowej po  
1 uczniu z każdego profilu kształcenia (według ilości punktów). 

7. W przypadku uzyskania przez uczniów takiej samej ilości punktów kryterium zakwalifikowania 
się uczestnika będzie wysokość dochodu na członka rodziny zadeklarowana przez 
rodziców/opiekunów prawnych w oświadczeniu (załącznik 2). Uczeń z niższym dochodem zostanie 
zakwalifikowany do programu. Umożliwić ma to dostęp do programu młodzieży z grupy  
z mniejszymi możliwościami i wymagającej szczególnego wsparcia (zasada Programu Erasmus+ 
„Równe szanse i włączenie”). 

8. Takie same kryteria stosuje się do obu wyjazdów w ramach projektu. 

9. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Zespół Rekrutacyjny listy głównej  
i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej szkoły, na stronie internetowej 
szkoły oraz na Facebook’u szkoły. 

10. W przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych uczniów jego miejsce zajmie pierwsza  
w kolejności osoba z listy rezerwowej. 

11. Uczniowie ze zdiagnozowaną chorobą przewlekłą mogą wziąć udział w projekcie tylko pod 
warunkiem uzyskania: 

 zgody Organizacji przyjmującej 

 pisemnej zgody lekarza prowadzącego na odbycie praktyk zagranicznych (według 
harmonogramu praktyk) wraz z opisem ewentualnych zagrożeń i sposobu postępowania, 

 pisemnej zgody obojga rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd (także w przypadku osób 
pełnoletnich). 
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12. Od decyzji Zespołu Rekrutacyjnego uczniowi przysługuje możliwość odwołania się do Dyrektora 
Szkoły w terminie do 5 dni od dnia ogłoszenia wyników. Dyrektor podejmie decyzję w ciągu 3 dni 
od jej złożenia, a jego decyzja jest ostateczna. 

13. W przypadku zbyt małej ilości uczestników rekrutacja może zostać wznowiona w dowolnym 
momencie trwania projektu. 

14. W przypadku zbyt małej ilości uczestników za zgoda Dyrektora szkoły w projekcie mogą wziąć 
udział uczniowie, którzy już brali udział we wcześniejszych projektach. Są jednak zobowiązani  
do przystąpienia do procesu rekrutacji na w/w zasadach. 

 

§4 Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie 
 

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

w przypadku gdy:  

a. rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Zespołu Rekrutacyjnego w terminie do 7 dni po 
zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób 
niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego); 

b. 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 zdaniach projektowych lub skreślenia z listy, 

Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, 

najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA KANDYDATÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS+ 

„STANDARDY EUROPEJSKIE W MOIM ZAWODZIE” 

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE 
AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA. MOBILNOŚĆ UCZNIÓW 

ROK SZKOLNY 2020/2021, 2021/2022 

 

* Prosimy o wypełnienie formularza DRUKOWANYMI literami 

Nazwisko 

 

 

Imię/imiona  

 

Klasa  

 

Data i miejsce urodzenia  

 

PESEL  

 

Seria i nr paszportu lub dowodu osobistego  

 

Data wydania i data ważności 

paszportu/dowodu osobistego 

 

Miejsce zamieszkania 

(ulica, nr domu, kod pocztowy) 

 

 

 

 

Telefon kontaktowy  
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e-mail  

 

Dane do kontaktu z rodzicami/opiekunem 

prawnym 

(imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail) 

 

 

 

Deklarowana znajomość  języka angielskiego  

(proszę określić poziom A1, A2, B1, B2, C1, C2) 

 

Proszę krótko opisać motywację do wyjazdu 

(dlaczego chcesz wziąć udział w projekcie?) 
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Ocena z zachowania uzyskana w ostatnim 

zakończonym semestrze 

 

 

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za 

ostatni zakończony semestr 

 

 

 

Ocena z języka angielskiego uzyskana w ostatnim 

zakończonym semestrze 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). 

 

 

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

Data                                                                   Czytelny podpis składającego aplikację 

 

 

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

                                                                            Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

Dokumenty przyjęto w dniu .............................................  podpis ............................................. 
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Wynik postępowania rekrutacyjnego: 

L.p. Oceniane kryterium Ilość zdobytych punktów 

 

1. Test z języka angielskiego  
2.  Rozmowa kwalifikacyjna  
3.  Test wiedzy   
4.  Ocena z zachowania  
5. Ocena z języka angielskiego  
6. Średnia ocen z przedmiotów 

zawodowych 
 

7. Uzyskana suma punktów  
 

 

Zespół Rekrutacyjny w składzie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Oławie 

ul. Ks. F. Kutrowskiego 31, 55-200 Oława, tel. 71 313 26 13, fax. 71 313 27 11 

e – mail: ckziu.olawa@onet.pl,  www.ckziu.olawa.pl 

Standardy europejskie w moim zawodzie 
 

ZAŁĄCZNIK 2 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DLA UCZESTNIKA W PROJEKCIE ERASMUS+ 

„STANDARDY EUROPEJSKIE W MOIM ZAWODZIE” 

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE 
AKCJA 1. MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA. MOBILNOŚĆ UCZNIÓW 

ROK SZKOLNY 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 

 

 

Prosimy o wypełnienie formularza tylko w przypadku gdy uczniowie ubiegający się o udział w projekcie 
Erasmus+ „Standardy europejskie w moim zawodzie” uzyskają taką samą ilość punktów kwalifikacyjnych. 

Zgodnie z §3 pkt.8 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu Erasmus+ Uczeń z niższym dochodem 
zostanie zakwalifikowany do programu. Umożliwić ma to dostęp do programu młodzieży z grupy  
z mniejszymi możliwościami i wymagającej szczególnego wsparcia (zasada Programu Erasmus+ „Równe 
szanse i włączenie”). 

 

………………………………………………………………………………..                       Oława, dnia ........................................... 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
Dane uczestnika projektu 

 

 

Oświadczam, że dochód miesięczny brutto na jednego członka rodziny za ……………………… rok 

(dotyczy wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) wynosi 

…………………………………………………………………….zł brutto.  

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnym podpisem, świadomy/a 

odpowiedzialności regulaminowej i karnej (art. 233 KK) za składanie nieprawdziwych danych lub 

zatajenie prawdy.  

 

     ....................................................................................  
Podpis rodzica/opiekuna prawnego składającego wniosek 


