REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO UDZIAŁU W MOBILNOŚCIACH ZAGRANICZNYCH W ROKU SZKOLNYM
2019/2020
W ramach projektu pt. „Mobilność, kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy”
Realizowanego przez Zespół Szkół nr 10, im. Stanisława Staszica w Warszawie ( organizacja wysyłająca) w ramach
programu ERASMUS+, akcja 1. Mobilność uczniów i kadry, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
Nr projektu 2019-1-PL01-KA116-063975

PARTNERZY ROJEKTU ODPOWIEDZIALNI ZA ORGANIZACJĘ STAŻY ZAWODOWYCH W ZAGRANICZNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWACH DLA UCZNIÓW W ZAWODACH:
 TECHNIK EKONOMISTA:


TRAINING VISION IRLANDIA

18 Academy Street, 3rd and 4th floor

Cork City T12 KWX7 - Ireland
Tel: +353 (21) 2414811
http://www.trainingvisionireland.com
 TECHNIK SPEDYTOR:
 EUROPA-DIREKT e. V. - Institut für interkulturelle und europäische Studien
Wurzener Straße 35
01127 Dresden, Niemcy

Telefon: +49 351 2510604
https://www.europa-direkt.com/de
 TECHNIK INFORMATYK:
 ADC COLLEGE DUBLIN
Unit A1, Centrepoint Business Park, Oak Road, Park West, Dublin, D12 K248, Irlandia

Telefon: +353 1 531 4419
https://www.adccollege.eu/

§1 Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2019/2020, kryteria kwalifikacyjne, tym zasady rekrutacji i
przyjmowania zgłoszeń oraz zasady kwalifikacji uczestników.
Uczestnikami projektu będą uczniowie klas trzecich, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik spedytor oraz
uczniowie klasy drugiej w zawodzie technik ekonomista w Technikum Nr 25 przy Zespole Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica w
Warszawie.
Uczestnicy projektu odbędą praktyki zawodowe zgodnie z ustalonym harmonogramem w następujących terminach:
 Technik informatyk: 13 stycznia - 7 lutego 2020, staż zawodowy w Dublinie, Irlandia;
 Technik spedytor: 13 stycznia - 7 lutego 2020, staż zawodowy w Dreźnie, Niemcy;
 Technik ekonomista: 9 - 27 marca 2020, staż zawodowy w Cork, Irlandia;
Koszty przygotowania do stażu, podróży, pobytu oraz organizacji stażu zawodowego będą finansowane ze środków projektu.
§ 2. Kryteria kwalifikacyjne
1. Projekt obejmuje wsparciem 30 uczniów, w tym: 10 uczniów z klas 3 , kształcących się w zawodzie technik informatyk, 10
uczniów z klasy trzeciej, kształcących się w zawodzie technik spedytor oraz 10 uczniów klasy drugiej, kształcących się w zawodzie
technik ekonomista.
2. Warunkiem koniecznym kwalifikacji ucznia do udziału w stażu zagranicznym jest posiadanie przez niego dowodu osobistego lub
paszportu.
3. Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu do projektu będą posiadały osoby, które zdobędą
największą ilość punktów, o których mowa w paragrafie 3
4. Formularz zgłoszeniowy
Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się)
Dane podstawowe kandydata
Imię
Nazwisko
Płeć

Klasa
PESEL
Data urodzenia (dd/mm/rrrr)
Obywatelstwo
Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy,
miasto)
Telefon kontaktowy
Email
Informacje o kandydacie
Tryb kształcenia zawodowego
Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów
Liczba ukończonych lat kształcenia
zawodowego (0/1/2/3)
Rok szkolny (20../20..)

Szkoła Ponadgimnazjalna

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 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 (dalej zwanym „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu pt. „„Mobilność, kluczem do kariery zawodowej na europejskim
rynku pracy”” realizowanego ze środków Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Wyrażam zgodę na
wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica , ul.
Perzyńskiego 10, 01-883 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica z siedzibą w
Warszawie, adres: ul. Perzyńskiego 10, 01-883 Warszawa.
Zespół Szkół nr 10, im. Stanisława Staszica wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w
zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: mgasinski@dbfobielany.waw.pl

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.
Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub
organizacji międzynarodowej.
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych związanych ze wspomnianym projektem.
Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa.

…………………………………….…….
data i podpis kandydata/tki
Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność.
………………………………………….
data i podpis rodzica/opiekuna

Część B- wypełnia wychowawca klasy/ komisja rekrutacyjna
Wypełnia wychowawca klasy

Wypełnia komisja rekrutacyjna
( PUNKTY )

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych
na koniec roku szkolnego 2018/2019
Ocena z zachowania na koniec roku
szkolnego 2018/2019
Ocena z języka angielskiego
zawodowego na koniec roku szkolnego
2018/2019
Ocena z języka angielskiego lub
niemieckiego na koniec roku szkolnego
2018/2019
Opinia na temat bieżącej postawy ucznia
- kultura osobista
- bieżąca frekwencja ucznia
- aktywność
- udział w projektach/ konkursach
- przestrzeganie Statutu Szkoły (
uzyskane nagany/ pochwały)
SUMA PUNKTÓW
Część C- wypełnia wychowawca klasy/ Komisja Rekrutacyjna ,(w przypadku takiej samej liczby punktów przez 2 lub więcej
kandydatów)
Wypełnia wychowawca klasy
Czy uczeń uzyskał pozytywną ocenę na
egzaminie z kwalifikacji E.12 ( dotyczy
zawodu technik informatyk)
Średnia ocen z wszystkich przedmiotów
na koniec roku szkolnego 2018/2019.

Wypełnia komisja rekrutacyjna
( PUNKTY )

Wypełnia wychowawca klasy

Wypełnia komisja rekrutacyjna
( PUNKTY )

Czy rodzina ucznia osiąga dochód
poniżej
528,00 zł na osobę ( potwierdzone
dokumentem)
Czy uczeń mieszka na wsi ?
SUMA PUNKTÓW
Łączna liczba punktów uzyskana przez kandydata ……………………..
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej …………………………………………
Data / Podpisy Komisji Rekrutacyjnej
…………………………………………………………………………
§ 3. Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń
1. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły:
2. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
1) Działania promocyjno – informacyjne: zaproszenie uczniów do udziału w projekcie,
2) Złożenie formularzy rekrutacyjnych do dnia 27 września 2019 r. do godz. 13.00 do wychowawców klas lub do sekretariatu
szkoły.
3) weryfikacja dokumentów i ocena przez Komisję Rekrutacyjną pod względem formalnym i merytorycznym obejmuje następujące
etapy:
 ocena formularzy rekrutacyjnych zawierających następujące dane ucznia:
KRYTERIA PODSTAWOWE
· średnia ocen z przedmiotów zawodowych, uzyskana na koniec roku szkolnego 2018/2019 - max 6 pkt.:
Powyżej 5,5 - 6 pkt.
5, 5 - 4,7 - 5 pkt.,
4,6 – 3,7 - 4 pkt.,
3,6 – 2,7 - 3 pkt.,
2,6 -2 - 2 pkt .

 ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2018/2019 - max 6 pkt.
wzorowe – 6 pkt.
bardzo dobre –5 pkt.
dobre – 4 pkt.
poprawne – 3 pkt.
nieodpowiednie – 0 pkt.
 ocena z języka angielskiego zawodowego , uzyskana na koniec roku szkolnego 2018/2019 – max. 6 pkt.
6- 6 pkt.
5- 5 pkt.
4- 4 pkt.
3-3 pkt.
2- 2 pkt.
•
ocena z języka angielskiego lub niemieckiego ( dotyczy technika spedytora) uzyskana na koniec roku szkolnego 2018/2019
– max. 6 pkt.
6- 6 pkt.
5- 5 pkt.
4- 4 pkt.
3-3 pkt.
2- 2 pkt.
 Ocena postawy ucznia przez wychowawcę klasy – 0 – 6 pkt.
4) Komisja rekrutacyjna na podstawie analizy danych z formularzy rekrutacyjnych wyłoni 10-osobową grupę uczestników w ramach
każdego profilu kształcenia, czyli 10 uczestników mobilności zagranicznych w zawodzie : technik informatyk, 10 uczestników w
zawodzie technik spedytor oraz 10 uczestników w zawodzie technik ekonomista, jak również 4 – osobowe listy rezerwowe dla
każdej grupy.
5) w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilku kandydatów , rozstrzygające będą poniższe kryteria, w
kolejności, jak niżej:
KRYTERIA DODATKOWE
 Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana na koniec roku szkolnego 2018/2019.
Powyżej 5,5 - 6 pkt.
5, 5 - 4,7 - 5 pkt.,
4,6 – 3,7 - 4 pkt.,

3,6 – 2,7 - 3 pkt.,
2,6 -2 - 2 pkt .
 uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie z kwalifikacji E.12 – 5 pkt.( dot. Technik informatyk );
 sytuacja materialna ucznia max 10 pkt. (dochód rodziny poniżej
528,00 zł na osobę – 5 pkt. (potwierdzone zaświadczeniem) zamieszkiwanie na
terenach wiejskich – 5 pkt.


w przypadku takiej samej liczby punktów, przy uwzględnieniu kryteriów podstawowych i dodatkowych o udziale w projekcie
zadecyduje wyższa ocena z języka obcego, następnie wyższa średnia z przedmiotów zawodowych.

6) Komisja Rekrutacyjna ogłosi wyniki rekrutacji na tablicy ogłoszeń do dnia 2 października 2019 r.
7) Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej, przysługuje pisemne odwołanie, złożone do Dyrektora Szkoły, w terminie 7 dni od ogłoszenia
wyników rekrutacji.
8) Uczestnicy projektu będą zobowiązani do udziału w zajęciach w ramach:
 Przygotowania językowo-kulturowego oraz pedagogicznego według ustalonego harmonogramu.
 Udziału w upowszechnianiu rezultatów projektu według ustalonego harmonogramu.
9) Wszelkie postanowienia związane z udziałem w projekcie, w tym prawa i obowiązki uczestnika, kwestie finansowe, będą
określone w umowie pisemnej zawartej pomiędzy organizacją wysyłającą a uczestnikiem projektu.

