
 
 

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

  

 

 

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 
do projektu Erasmus + (Akredytacja 2021) 

  

realizowanego w ramach programu ERASMUS+ 
nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000006057 

 

 
1. Do udziału w Projekcie mogą zgłosić się Uczniowie klasy III (po gimnazjum) o profilu technik 

budownictwa, technik geodeta, technik informatyk, technik wykończenia wnętrz w budownictwie i technik 
architektury krajobrazu. Ilość miejsc: 24. Zastrzega się możliwość zmiany liczby uczestników zależnie od 
przyznanego dofinansowania z programu Erasmus+ 

2. Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. 
3. Projekt mobilności obejmuje następujące wsparcie dla uczestników Projektu: 

 przygotowanie językowe – 20 godz. języka angielskiego  

 przygotowanie kulturowe – 3 godz. 

 przygotowanie pedagogiczne – 3 godz.  

 szkolenie BHP – 3 godz. 

 organizację podróży i pobytu w kraju mobilności, 

 ubezpieczenie na okres trwania mobilności i okres podróży, 

 przygotowanie dokumentów EUROPASS MOBILNOŚĆ i CERTYFIKATÓW potwierdzających 
odbycie stażu 

 opiekę przez cały czas trwania Projektu. 
4. Każdy Uczestnik zobowiąże się do odbycia etapu przygotowawczego w terminach podanych przez 

Koordynatora oraz do wypełniania wszelkich powinności związanych z realizacją stażu.  
5. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w listopadzie 2021 r. 
6. Rekrutacja Uczestników do Projektu zostanie zrealizowana w oparciu o zasadę równości szans kobiet i 

mężczyzn. 
7. Uczniowie zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi 

Oświadczeniami: o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o zapoznaniu się z 
Regulaminem udziału w Projekcie oraz dołączenie odpowiednich dokumentów i złożenie w sekretariacie 
szkoły w terminie podanym przez koordynatora projektu oraz wypełnienia formularza elektronicznego 

8. W/w formularz i oświadczenia będą dostępne na stronie internetowej szkoły, stronie projektu lub w 
sekretariacie szkoły. 

9. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
10. Rekrutacja prowadzona będzie w formie konkursu. Rekrutacja do Projektu będzie obejmować dwa 

etapy. 
11. Informacja o rekrutacji Uczniów zostanie przekazana przez wychowawców klas oraz zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej projektu, gazetce multimedialnej oraz 
na tablicach ogłoszeń.  

12. O zakwalifikowaniu Ucznia do udziału w stażu decydować będzie złożenie formularza zgłoszeniowego w 
wyznaczonym terminie i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej.  

13. Oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych dokona komisja w składzie:  
− Dyrektor ZSB  
− Koordynator projektu 

− Wychowawca klasy 

14. Członkami komisji rekrutacyjnej będą:  
− Wychowawca klasy  
− Nauczyciel przedmiotów zawodowych właściwych dla każdego kierunku 

− Nauczyciel języka angielskiego 

− Nauczyciel-opiekun grupy 

− Koordynator projektu/Asystent koordynatora – obserwator.  
15. Pierwszy etap rekrutacji obejmuje złożenie formularza oraz oświadczenia. W pierwszym etapie rekrutacji 

komisja bierze pod uwagę:  
− ocenę z przedmiotów zawodowych (średnia ocen na koniec klasy drugiej) 
− ocenę z języka angielskiego (ocena na koniec klasy drugiej) 
− ocenę z zachowania 

− frekwencję kandydata 

− opinię wychowawcy klasy – wychowawca wypełnia ankietę informacyjną o uczniu 
 

16. Komisja przyzna punkty według następującej skali:  
 

a. Przedmioty zawodowe: 
 

Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

Liczba punktów 6 5 4 3 2 
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b. Język angielski:  
 

Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający 

Liczba punktów 6 5 4 3 2 

 

 

c. Ocena z zachowania: 
 

Ocena wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie 

Liczba punktów 6 5 4 3 2 

 
d. Frekwencja: 
 

Frekwencja % 100-90,01% 90,00- 80,01% 80,00- 70,01% 70,00- 60,01% 60,00- 50,01% Poniżej 50% 

Liczba punktów 6 5 4 3 2 1 

 
17. Maksymalna liczba punktów pierwszego etapu rekrutacji wynosi: 24. 
18. Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Uczniowie odpowiedzą na pytania komisji 

(nauczyciel języka angielskiego – 2 pytania, nauczyciel przedmiotów zawodowych - – 2 pytania, opiekun 
grupy i/lub wychowawca – 1 pytanie). Każdy członek komisji przyznaje punkty w zakresie 0 - 2. Punkty 
będą przyznawane wg zasady: 2 pkt – odpowiedź wyczerpująca, 1 pkt – odpowiedź niepełna, 0 pkt – 
brak odpowiedzi. 

19. W przypadku, gdy liczba punktów będzie taka sama u kilku osób, decydująca będzie ocena z 
zachowania, kolejno ocena z języka angielskiego i średnia ocen z przedmiotów zawodowych. 

20. Maksymalna liczba punktów drugiego etapu rekrutacji wynosi: 10. 
21. W przypadku niepowodzenia rekrutacji z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń lub z powodu wycofania się 

uczestnika lub innych zaistniałych okoliczności Beneficjent ma prawo na każdym etapie rekrutacji do 
ogłoszenia dodatkowego naboru uczestników, który może być prowadzony w trybie przyspieszonym. 

22. Listę kandydatów zakwalifikowanych przedstawia koordynator projektu po przeprowadzeniu rozmowy 
kwalifikacyjnej, której data zostanie podana po złożeniu formularzy rekrutacyjnych. 

23. Lista osób zakwalifikowanych + 2 rezerwowych dla każdej z grup, będzie przedstawiona na stronie 
internetowej projektu i w gablotach na korytarzu szkolnym do dnia 15 grudnia. 

24. Uczniowi, który nie otrzymał akceptacji komisji przysługuje odwołanie. Powinno być ono złożone u 
koordynatora projektu w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych wraz z 
uzasadnieniem.  

25. Odwołanie ucznia rozpatruje dyrektor ZSB w ciągu 3 dni od daty wpływu pisma.  
26. Decyzję ostateczną o przyjęciu kandydata na staż podejmuje dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w 

Rybniku. 
27. Warunkiem przesunięcia kandydata z listy rezerwowej na listę uczestników może być:  

 rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie z powodu uzasadnionych przyczyn losowych  
(np.: choroba, sytuacja rodzinna),  

 opuszczenie 30% zajęć przygotowawczych,  

 znaczące obniżenie ocen z przedmiotów rekrutacyjnych w pierwszym semestrze   roku 
szkolnego mobilności 

 niestosowanie się do zaleceń opiekunów bądź koordynatora projektu.  
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