
   
 

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Staż w Niemczech szansą na sukces” 

 

§ 1 

Przepisy ogólne 

1. Projekt pt. „Staż w Niemczech szansą na sukces” jest realizowany przez Zespół Szkół 

im. Oskara Langego w Zawierciu, zwany dalej organizacją wysyłającą, działającą w 

partnerstwie z Vitalis GmbH w Niemczech, zwanym dalej organizacją przyjmującą. 

2. Projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: 

Mobilność Edukacyjna na podstawie umowy nr 2016-1-PL01-KA102-024052 zawartej 

pomiędzy organizacją wysyłającą a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową 

Agencją programu ERASMUS+. 

3. Projekt jest realizowany w terminie 01.06.2016 r. do 31.05.2017 r. 

4. Głównym celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności oraz kompetencji 

zawodowych i językowych 30 uczniów Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu w celu 

poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na znalezienie pracy w 

przyszłości. 

5. Cele szczegółowe w obszarze kształcenia uczniów: 

 udoskonalenie znajomości języka angielskiego i niemieckiego wśród uczestników, 

 zwiększenie wiedzy uczniów w obszarze kultury i zwyczajów społeczności niemieckiej, 

 zapoznanie uczniów z wymogami i strukturą europejskiego rynku pracy, 

 zwiększenie doświadczenia zawodowego uczniów w międzynarodowym środowisko pracy, 

 poszerzenie wiedzy praktycznej i teoretycznej w dziedzinie ekonomii, hotelarstwa 

i turystyki, reklamy, 

 rozwój osobisty uczniów w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej, 

 zwiększenie kompetencji interpersonalnych uczestników projektu, 

 kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych 

i religijnych oraz zwalczanie uprzedzeń i stereotypów. 

6. Cele w obszarze instytucjonalnym (Zespołu Szkół im. O. Langego oraz Vitalis GmbH): 

 podniesienie jakości kształcenia zawodowego, 

 uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty praktyk zawodowych w ZS im. O. Langego, 

 zwiększenie doświadczenia placówki w zakresie realizacji projektów mobilnościowych, 

 rozwój współpracy organizacji partnerskich w sektorze VET, skutkującej powstawaniem 

kolejnych projektów mobilnościowych w przyszłości. 

 rozwinięcie potencjału organizacji partnerskich. 



   
 

 

7. Cele będą realizowane poprzez organizację staży dla 30 uczniów (uczestników mobilności) 

Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu (organizacji wysyłającej) w niemieckich 

przedsiębiorstwach o profilach działalności zgodnych kierunkami kształcenia uczestników. 

8. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności: 

a) grupę docelową, 

b) kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji, 

c) wymagane dokumenty. 

9. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do 

kompetencji organizacji wysyłającej i będą prowadzone prze koordynatora. 

10. Biuro projektu mieści się w Zawierciu, ul. M. Rataja 30. 

11. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej: 

http://www.zsekonomik.zawiercie.powiat.pl/ 

 

§ 2 

Grupa docelowa 

30 uczniów Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu (uczniowie klas II, III i IV), w tym: 

 10 osób kształcących się w zawodzie technik ekonomista,  

 7 osób kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, 

 3 osoby kształcące się w zawodzie technik obsługi turystycznej, 

 10 osób kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy. 

 

§ 3 

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji 

I. Warunki ogólne 

1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca.  

2. Rekrutacja trwa min. 10 dni. 

3. Rekrutację przeprowadza zespół projektowy w trzyosobowym składzie: koordynator projektu 

oraz dwóch pracowników szkoły. 

4. Organizacja wysyłającą ogłasza rekrutację poprzez zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej, tablicy informacyjnej w budynku szkoły. Wychowawcy uczniów należących do 

grupy docelowej przekażą im informację o rekrutacji. 

5. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza rekrutacyjnego 

stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.  



   
 

 

6. Ocena zostanie dokonana przez organizację wysyłającą na podstawie niżej opisanych 

kryteriów i zamieszczona na karcie rekrutacyjnej, stanowiącej załącznik 2 do niniejszego 

regulaminu, w terminie ogłoszonym przez organizację wysyłającą. 

7. W wyniku rekrutacji powstanie lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista 

rezerwowa (max. 10 osób, po 1-3 osoby z danego kierunku). W obu listach będzie 

uwzględniony podział na poszczególne kierunki nauczania. 

8. Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie i dalszym postępowaniu 

związanym z udziałem w nim zostanie przekazana ustnie wybranym kandydatom. Osoby 

zakwalifikowane na listę rezerwowych również zostaną o tym poinformowane.  

9. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły po upływie 

czasu na ewentualne odwołania. 

 

II. Kryterium rekrutacyjne podstawowe: posiadanie statusu ucznia II, III lub IV klasy Zespołu Szkół 

im. O. Langego, kierunku technik ekonomista lub technik hotelarstwa lub technik obsługi turystycznej 

lub technik organizacji reklamy – ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy 

zgłoszeniowych. Osoby nie spełniające kryterium podstawowego zostaną odrzucone pod względem 

formalnym. 

1. Osoby z oceną „spełnia” przejdą do dalszego etapu rekrutacji opisanego w pkt. III, który 

będzie prowadzony w podziale na trzy grupy: 

 grupa A - uczniowie kierunku technik ekonomista, 

 grupa B - uczniowie kierunku technik hotelarstwa, 

 grupa C - uczniowie kierunku technik obsługi turystycznej, 

 grupa D - uczniowie kierunku technik organizacji reklamy. 

 

III. Kryteria szczegółowe: 

1. Ocena motywacji, frekwencji oraz ocena z języka niemieckiego na koniec roku szkolnego 

2015/2016 

a) Zostanie oceniona motywacja na podstawie ankiety zawierającej 4 pytania. Przy każdej 

odpowiedzi nadawane będą punkty w skali od 1 do 5, wg klucza: 

5 – zdecydowanie się zgadzam, 

4 – raczej się zgadzam, 

3 – trudno powiedzieć, 

2 – raczej się nie zgadzam, 

1 – zdecydowanie się nie zgadzam. 

Średnia punków będzie stanowiła o wyniku oceny motywacji.  



   
 

 

b) Frekwencja w ostatnim zakończonym semestrze podana procentowo zostanie oceniona 

wg. klucza: 

100% - 80% – 5 

79% - 60% – 4 

59% - 40% – 3 

39% - 20% – 2 

19% - 0% – 1 

c) Ocena z języka niemieckiego na koniec roku szkolnego 2015/2016  - zostaną przyznane 

punkty wg punktacji: 

6 – 5 pkt. 

5 – 4 pkt. 

4 – 3 pkt. 

3 – 2 pkt. 

2 – 1 pkt. 

1 – 0 pkt. 

2. Punkty uzyskane z oceny motywacji, frekwencji oraz oceny z języka niemieckiego zostaną do 

siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku. Kandydat będzie mógł zdobyć maksymalnie 

15 punktów. Uczniowie z największą ilością punktów w poszczególnych grupach, w ilości 

osób dla każdego kierunku określonej w §2, zostaną zakwalifikowani do projektu. 

3. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania do projektu jest uzyskanie minimalnej liczby 

punktów, tj. 5.  

4. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilku kandydatów o zakwalifikowaniu 

do projektu będzie decydować wyższa ocena z języka niemieckiego, a w następnej kolejności 

wyższa frekwencja. 

 

IV. Nabory dodatkowe 

1. W przypadku niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń w danej grupie, 

z powodu opisanego w pkt. III.3 lub wycofania się uczestnika lub innych zaistniałych 

okoliczności organizacja wysyłającą ma prawo na każdym etapie rekrutacji do ogłoszenia 

dodatkowego/ dodatkowych naborów uczestników.  

2. W przypadku ogłoszenia dodatkowego naboru/ naborów pierwszeństwo udziału w projekcie 

mają kandydaci, którzy zostali już zakwalifikowani do projektu w naborze pierwszym. 

3. Organizacja wysyłająca dopuszcza możliwość zmiany ilości osób w poszczególnych grupach, 

jeśli podczas naboru dodatkowego nie zgłoszą się uczniowie z danego kierunku. Wówczas do 



   
 

 

projektu zostaną zrekrutowani uczniowie z największą ilością punktów, znajdujący się na 

liście rezerwowej z innego kierunku.   

 

V. Procedura odwoławcza 

1. Każdy kandydat ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej na piśmie w ciągu 3 dni od 

momentu otrzymania zawiadomienia o swoim wyniku. 

2. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu dwóch dni i w 

przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji. 

 

§ 4 

Wymagane dokumenty 

 

1. Na etapie rekrutacji: 

a) Formularz rekrutacyjny. 

2. Po zakwalifikowaniu do projektu: 

a) Deklaracja uczestnictwa, 

b) Umowa pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem mobilności, 

c) Porozumienie o programie zajęć dla mobilności osób uczących się, 

d) Warunki ogólne, 

e) Karta Jakości Mobilności. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.  

2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia. 

3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej http://www.zsekonomik.zawiercie.powiat.pl/ 

 

 

 

 

 


