REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„PRAKTYKA NA MIARĘ SUKCESU”
SEKTOR: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE
AKCJA 1: MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA
PROJEKT „PRAKTYKA NA MIARĘ SUKCESU” JEST WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH
PROGRAMU UNII EUROPEJSKIEJ ERASMUS+
§ 1.
Informacje o projekcie
1. Projekt realizowany jest przez Centrum Rozwoju Lokalnego w okresie od 01.09.2019
do 31.08.2021.
2. Uczestnikami projektu są uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu.
3. Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
4. Projekt „Praktyka na miarę sukcesu” polega na organizacji zagranicznych staży
zawodowych dla 32 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu, kształcących się
w zawodzie technik informatyk (16 os.) i technik mechanik (16 os.).
5. Mobilność zagraniczna odbędzie się w Niemczech (Saksonia) i realizowana będzie w 2
turach:
I. Mobilność 19.04.2020 – 16.05.2020
II. Mobilność 11.04.2021 – 08.05.2021
6. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.
§ 2.
Grupa partnerska
1. Beneficjentem projektu jest Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą przy ul.
Zaparkowej 23, 42-400 Zawiercie, które pełni rolę koordynatora.
2. Zagranicznym partnerem jest MobiDirekt (haftungsbeschränkt) z siedzibą przy
Wurzener Str. 35, D-01127 Dresden, który pełni rolę instytucji pośredniczącej
w organizacji mobilności uczniów.
§ 3.
Zasady rekrutacji uczestników projektu
1. Rekrutacja prowadzona będzie od 16.09.2019 r. do 21.10.2019 r. przez Komisję
Rekrutacyjną w Zespole Szkół Technicznych w Ustroniu.
2. Proces rekrutacji poprzedzony będzie akcją informacyjną na terenie Zespołu Szkół
Technicznych w Ustroniu.
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi do dnia 25.10.2019 r.
4. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć
uczestnictwa w projekcie, jest uczniem drugiej lub trzeciej klasy technikum, uczy się
w zawodzie technik mechanik lub technik informatyk w Zespole Szkół Technicznych
w Ustroniu.
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5. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną listy
głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZST oraz na
stronie internetowej szkoły.
6. Na liście rezerwowej zostaną umieszczone osoby w kolejności od największej do
najmniejszej liczby punktów. W przypadku rezygnacji któregoś z zakwalifikowanych
uczestników, jego miejsce zajmie osoba z najwyższej pozycji na liście rezerwowej.
7. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności kandydatów na listach
decyduje średnia ocen z przedmiotów, a w następnej kolejności decyduje kolejność
zgłoszeń.
8. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń zobowiązany jest do podpisania
wymaganych dokumentów, umożliwiających uczestnictwo w projekcie.
9. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje, że uczeń nie może być
uczestnikiem projektu.
10. Złożone przez kandydata dokumenty nie podlegają zwrotowi.
11. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów na uczestnika projektu, rekrutacja może
zostać wznowiona w dowolnym momencie trwania projektu.
12. Z procesu rekrutacji wykluczone będą osoby, które na koniec roku 2018/2019
otrzymały nieodpowiednią lub naganną ocenę z zachowania.
13. Do pierwszej tury mobilności zakwalifikowanych zostanie 16 uczniów (8 os. z branży
technik informatyk i 8 os. z branży technik mechanik) spełniających kryteria rekrutacji
do odbycia stażu zagranicznego.
14. Kryteria i zasady rekrutacji:
I.

ETAP PIERWSZY – Weryfikacja ocen i osiągnięć ucznia

a) Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 26 punktów, na które składa się:
a. średnia ocen na koniec roku szkolnego 2018/2019:

.

Średnia ocen
3,5 - 3,69
3,7 - 3,89
3,9 – 4,19
4,2 – 4,49
większa lub równa 4,5

Liczba punktów
1
2
3
4
5

b. średnia ocen z przedmiotów zawodowych na koniec roku szkolnego
2018/2019
Średnia ocen
3,5 – 3,69
3,7 – 3,89
3,9 – 4,19
4,2 – 4,49
większa lub równa 4,5

Liczba punktów
1
2
3
4
5
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c. średnia ocen z wybranego języka obcego na koniec roku szkolnego
2018/2019
Średnia ocen
3,5 – 3,69
3,7 – 3,89
3,9 – 4,19
4,2 – 4,49
większa lub równa 4,5

Liczba punktów
1
2
3
4
5

d. ocena z zachowania na koniec roku szkolnego 2018/2019
Ocena z zachowania
poprawna
dobra
bardzo dobra
wzorowa

Liczba punktów
2
3
4
5

e. Dodatkowe osiągnięcia
- Uczeń może dodatkowo uzyskać 2 pkt. za każde potwierdzone
osiągnięcie lub wybitne zaangażowanie w życie szkoły lub środowiska
lokalnego.
- Punktacji podlegać będą maksymalnie 3 wybrane przez ucznia
osiągnięcia.
- Wskazane przez ucznia osiągnięcia podlegają ocenie i akceptacji
komisji rekrutacyjnej, która jest odpowiedzialna za przyznanie
dodatkowych punktów.
II.

ETAP DRUGI – Test z wybranego języka obcego
a) Kandydat będzie mógł uzyskać od 1 do 5 punktów.
- Test polegać będzie na przeprowadzeniu przez nauczyciela rozmowy z
kandydatem w wybranym przez niego języku obcym (niemiecki/angielski).
Ocenie podlegać będzie stopień umiejętności komunikowania się w języku
obcym.
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§ 4.
Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
a) nieodpłatnego udziału w zajęciach, na które się zakwalifikował,
b) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,
c) informacji na temat przebiegu i realizacji projektu.
2. Uczestnik zobowiązuje się do:
a) uczestnictwa w zajęciach, na które się zakwalifikował (podpis na liście obecności),
b) wypełniania w trakcie zajęć testów sprawdzających, ankiet ewaluacyjnych, ankiet
poziomu zadowolenia,
c) przestrzegania niniejszego regulaminu
odpowiedzialnymi za realizację projektu.

oraz

współpracy

z
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§5
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 Centrum Rozwoju Lokalnego za

pośrednictwem Dyrektora ZST 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 mieć formę pisemną, do
której należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie
lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez
rodzica/opiekuna prawnego.
§6
Procedura odwoławcza
1. Kandydat/kandydatka do uczestnictwa w projekcie, który w wyniku przeprowadzonej
rekrutacji nie zakwalifikował się do projektu może w terminie 3 dni roboczych licząc od
dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny, złożyć pisemne odwołanie
od wyników oceny merytorycznej Komisji Rekrutacyjnej.
2. Odwołania złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
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3. Złożone odwołanie musi zawierać:
a) dane kandydata/kandydatki tożsame z danymi wskazanymi w Deklaracji
uczestnictwa,
b) wyczerpujące uzasadnienie zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny
dokumentacji rekrutacyjnej, ze wskazaniem w jakim zakresie, zdaniem
kandydata/kandydatki ocena została przeprowadzona w sposób nieprawidłowy.
4. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 3 dni roboczych przez Komisję Rekrutacyjną.
5. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia protestu Komisja Rekrutacyjna uzna, że jest on zasadny,
wówczas zostanie przeprowadzona powtórna ocena kandydata/kandydatki.
6. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia protestu Komisja Rekrutacyjna uzna, że protest nie jest
zasadny, wówczas przekazuje na piśmie kandydatowi/kandydatce informację
o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w projekcie wraz
z uzasadnieniem.
7. O uznaniu bądź odrzuceniu protestu kandydat/kandydatka zostanie poinformowany
pisemnie, w ciągu 3 dni roboczych od daty posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
8. Powtórna ocena dokonana przez Komisję Rekrutacyjną jest oceną wiążącą
i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
9. Ostateczna lista rankingowa kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do udziału w
projekcie, sporządzona zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej i będzie
ogłoszona w terminie 3 dni roboczych od zakończenia procedury oceny.

§7
Klauzula przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Rozwoju Lokalne, ul.
Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie. Dane kontaktowe do wyznaczonego przez nas
inspektora danych osobowych: e-mail: crl@crl.org.pl.
2. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne zajmujące się
obsługą informatyczną lub prawną administratora, instytucje kontrolne uprawnione
do weryfikacji poprawności realizacji programu oraz podmioty zewnętrzne zajmujące
się obsługą programu Erasmus+ z ramienia Komisji Europejskiej.
3. Twoje dane będą wykorzystywane na potrzeby rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
„Praktyka na miarę sukcesu” oraz jego sprawozdawczości i kontroli, a także promocji,
upowszechniania rezultatów i sporządzenia raportów statystycznych.
4. Twoje dane osobowe w postaci wizerunku mogą być zamieszczane na stronie
internetowej www.crl.org.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.
5. Twoje dane osobowe będą przekazywane do krajów trzecich w związku
z międzynarodowym charakterem Projektu, w celu jego realizacji: poprzez portal
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Mobility Tool (http://ec.europa.eu/education/resources/mobility-tool_en) oraz portal
OLS (http://erasmusplusols.eu).

Zasady przechowywania i przetwarzania danych przez portal Mobility Tool są dostępne
pod adresem https://ec.europa.eu/info/legal-notice_en#personal-data-protection, a
przez portal OLS pod adresem https://erasmusplusols.eu/privacy-statement/.
6. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne.
7. W każdym czasie masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia tych danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną
sytuacją, w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu. Niepodanie nam danych osobowych lub
cofnięcie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia uczestnictwo w Projekcie.
8. W przypadku, gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych
odbywa się w sposób nieuprawniony przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego w
zakresie danych osobowych.
§8
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie w każdym czasie.
3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.
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