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Zalącznik nr 1 do Zarządzenił
nr 19/2017 z, łJnia 6.11.2017 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
§

1. Definicje

- ,,Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie"
realizowany w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilnośćuczniów i absolwentów
oraz kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Fdukacja Rozwój
(PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer
umowy POWERVET -20 17 -I -PL-KA 1 02-0 3 6400.
l. Instytucja Zarządzająca - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja
Programu Erasmus* z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskię 142A.
Projekt

1.

- ins§tucja wysyłaj ąca - Zespół Szkół Zawodov,rych nr 2 im. Marii
Dąbrowskiej w Dęblinie.
J. Partner - instytucja przyjmująca:
Associacao Intercultura1 Amigos da Mobilidadę z siędzibą w Barcelos, Rua da
Estrada, no 867 Silva, Portugalia,
Sistema Practices s.l. z siedzibą w Valencia, C/Pintor Martinez Cubells, 2, pta
6, Hiszpania.
4. Beneficjent ostateczny Uczestnik Projektu - uczennicaluczęń Technikum
Hotelarskiego lub Technikum Gastronomicznego lub Technikum Ekonomicznego
wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej
w Dęblinie.
5. Komisja rekrutacyjna - komisja powołana przez dyrektora szkoły w celu
przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentów ostatecznych w składzie: wicedyrektor
szkoły jako przewodniczący komisji, dwóch nauczycieli uczących w szkole języka
angielskiego, nauczycieI uczący w szkole języka hiszpańskiego, koordynator projektu.
Beneficjent

2.

Organ odwoławczy dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr

6.

Dąbrowskiej w Dęblinie.

2 im.

Marii

§2. Zasady ogólne
l. Niniej szy re gulamin okre ślazasady rekrutacj i ucze stników Proj ektu.
Projekt zal<łada oryanizację dwóch mobilności: MobilnośćI (Portugalia), MobilnośćII
(Hiszpania).
a
Uczestnikami Projektu będzie 52 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół
Zawodorychnr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie w roku szkolnym 2017/2018.

2.

§

1.

3. Rekrutacja

U czestników

Projektu

W rekrutacji do Mobilności I (Portugalia) mogą brńudziałuczniowie:
l'rtl.iekt: ."Iiuropcjski rvl,nliar ksztalcenia zawodo\\eg(} lv 7.SZ nr ż ll Dęblinic''

realizowan1 rv ranlach

Ponadnarodorrt mobilnośćuczniólv i absohventólv ortz kadry ksztrłlccniił zarvotlorvego
Progratrr ()peracl'jny'\\'iedza Edukacja Rozrr,ój 2014 -2t21l rł,sp(llfinatlsorvanv z Europejskiego I,'unduszu Spolecznego
l)rtl.1ektu

Zesptil Szkół

ntlmer ulllo\\,v POWERVi]T-20 l 7- 1 -Pt -0 l -K,Ą l 02-()36-ł00
nr2 im. Maril Dabrtllvskiej rr Dęblinic. łel, 8 j

'nrru,i6rł,l,ch

,98
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klas: drugiej i ttzeciej Technikum Hotelarskiego kształcących się w zawodzie
technik hotelarstwa,
klasy trzeciej Technikum Gastronomicznego kształcących się w zawodzię
technik żywienia i usług gastronomicznych,
klasy drugiej Technikum EkonomicznegoksńaŁcących się w zawodzię technik
ekonomista i technik organizacji reklamy;
2. W rekrutacji do Mobilności II (Hiszpania) mogą brać udziń uczniowie uczący się
języka hiszpańskiego klas pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej: Technikum
Hotelarskiego kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, Technikum
Gastronomicznego ksźałcącychsię w zawodzie technik żywienia i usług
gastronomicznych, Technikum Ekonomicznego ksźałcących się w zawodzie technik
ekonomista i technik organizacji reklamy.
3. Do projektu nię moze aplikować uczeń:
a) w stosunku do którego pracodawca zg}oslł uwagi dotyczące niewłaściwego
wywiązywania się z obowiązków podczas odbywania krajowych i zagranicznych
praktyk zawodowych w poprzednim roku szkolnym,
b) który w poprzednim roku szkolnym otrzymaŁ kontrakt.
4. Rekrutacj a prowadzon a będzie oddzielnie dla poszczególnych zawodów i mobilności.
5. Uczęń może wziąć udzińtylko w jednej mobilności.
6. Rekrutacja jest jednoetapowa i odbędzie się w jednym czasie. Zostanąwyłonione trzy
grupy uczestników zakwalifi kowanych do proj ektu dla każdej mobilności :
a) MobilnośćI (Portugalia):
1 6 uczniów Technikum Hotelarskiego,
1 0 uczniów Technikum Gastronomicznego,
10 uczniów Technikum Ekonomicznego;
b) MobilnośćII (Hiszpania):
4 uczniów Technikum Hotelarskiego,
4 uczniów Technikum Gastronomicznego,
8 uczniów Technikum Ekonomicznego.
7. Proces rekrutacji będzie poprzedzony kampanią informacyjną prowadzotą na stronie
internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń w szkole, facebooku oraz podczas zebrania
zuczniarni t rodzicamt. Zostaną przedstawione między innymi: cele projektu, zasady
uczestnictwa w projekcie, planowane działania oraz spodziewane efekty.
8. Rekrutacja uczestników projektu prowadzonabędzie w okresie trwania projektu tj.
w terminie od 10.1I.20I7 roku do 06.12.2017 roku przy czym:
a) dokumenty aplikacyjne należy zŁożyć w okresie od 10.1I.2017 r. do 20.1I.2017 r.
b) test z języka angielskiego (MobilnośćI * Portugalia) odbędzie stę22.II.2017 r.,
c) test z języka hiszpańskiego (MobilnośćII - Hiszpania) odbędzie się 23 . 1 L20I7 r.,
9. Zastrzega się prawo zmiany terminu przeprowadzęniatestów kwalifikacyjnych.
10. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a) formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w Projekcie - zŃącznik nr 1 (wypełniony
komputerowo, wersja on-line zńącznika znĄduje się na stronie internetowej
www. zsznr2deblin. pl),
b) Europas CV w języku angielskim i polskim (mobilnośćI - Portugalia) lub języku
hiszpańskim i polskim (mobilność II - Hiszpania) - wzor dokumentu na stronie
intemetowej : hĘ://europass.cedefop,europa.eu/pl,
Prclekt, ,.Europejski lv.vmiar kształoe nia zarvodorvegtl rv ZS'ż nr ) ir Deblinie'
realizorr.anr rl ramach
Pro_jektu l)onadnarodowa mobitnośćuczniólł,i ahsollvent(iw oraz kłd11,ksztalccnia zalvoclorlego
|Jrogranl Operacl,jn1, Wiedza Edukacjł Rozłvój 20l1 - 2020 rvspóllinansorran1, z Europejskiego liunduszu Spolecznego
nulner unlow_v P()WFl R V t] I'-20 l 7- l -P1,0 l -KA l 02-03 ó100
Zespół Szkół Zarr,odowl,ch nr2 inr, lVlarii Dabrclrvskie.j lr Deblinie. tel_ 8] 8E 30 289
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w języku angielskim i polskim (mobilność I - Portugalia) lub
języktl tiszpańst i- i pótrn* (mobilnośó II - Hiszpania) - sporządzony w wersji

c) list motywacyjny
d) ,goóurodzicil

"j

prawnego opiekuna

oi*iud"r.rrie o pochoór"ńi,

z

naldziałuczniawProjekcie-załączniknr2,

rcdziny wielodzietnej fieślidotyczy)

-

załącznik

nr 3.
Zasttzega się prawo do wydłuzenia terminu rekrutacji,
12. Komisja rekrutacyj naprzyzfiapunkty-o wg następujących kryteriów:
a) za dokumentY apńacyjne ] od oo io puŃtow, ocenie podlegaó będzie głownie
w
poprawność spoiządrórriu dok r.rrentów oraz stopień motywacjiuczniado udziału

ll.

projekcie,

b) zaiestz jlęzyka angielskiego lub językahiszpńskiego _ od 0 do 10 punktów,praktykt
.j za średnląo""n ł przedńiotów zawodovfych (z v,ryłączeniem oceny z
d)

do 3,0
zawodowÓ3; uryst anych na koniec roku szkolnego 20t6lż017: średniaocen
- 4 punktów, średniaocen 3,0 i powyżej - 8 punktów,

zapochodzęnię zrodziny wielodziętnej - 1 punkt
e) za miejsce zamięszkania na wsi - 1 punkt,
13, lJczęńmoże uzyskać maksymalnię 30.
przeprowadzona
14. W przypadku, gdy,r"rniowie uzyskająrównorzędnąIiczbę puŃtów
zostanie ,or^ołu kwalifikac}jna w języku angielskim lub hiszpańskim, która
zdecyduje o ostatecznym miejscu uczniana liście rankingowej.
listę uczniów
15. Komisja rekrutacyjna sporządzi protokół, ktory będzie zavłięrał
mobilnoŚci
każdej
dla
(oddzielną
zakwalifiko**y.ir"do projektu'orurli.tę rezerwową
zuwzględnieniern § 5). Zostanie ona opublikowananatablicy ogłoszeń w szkole.
złożyćodwołanie
16. Uczniówie nie zakwaiifikowani do udńału w projekcie będą mogli
do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia listy rankingowej.
IT.Uczóń oraz jego rodziclprawny opiekun potwierdzają udział w Projekcie poptzez
złożenieformularza zgłoszeniowego (zńącznik nr 1),
do Projektu są
18. W terminie do 15 g;arriu 201i roku uczniowie zakwalifikowani
lub
zobowiązani dostarJzyć do wglądu następujące dokumenty: dowod osobisty
paszport włżnyco najmniej ao :O września 2018 roku, ewentualnie Potwierdzenie
złożeniawniosku o purrpoń lub dowód osobisty. w przypadku przewlekłej choroby
do
ucznia aktualnę zaswińzęnie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań
odbywania praktyki zawodowej za granicą.
i9. W prrypadk, nió dotrzymania terminu, o którym mowa w § 3 pkt 18 uczeh zostanie
skreślonyz listy rankingowej.
Z}.|Jczniowie ich rodzice/prawni opiekunowie przed mobilnością podpisują umowę
ści.
fi nansową pomiędzy or ganizacją wysyłaj ąc ą a uc zestnikiem mobilno
§ 4.

Postanowienia końcowe

1. Sprawy nieuregulowane ,rirrielr"yrn Regulaminem rozstrzygane będą przęz

Beneficjent a, tj.Żespół Szkoł Zawodowy ch nr 2 im Marii Dąbrowskiej w Dęblinie.
ż. Regulamin wchodzi w zycie z dniem jego ogłoszenia,
DYREKToR
Zć§połu Szkół Zawodmry& nr 2

Prtlekl, ..[lurope_jski rrlrniar ksztalcenia
realizor.ratry

zart,odowe_tltl

rl rantaclr

ll

1,S7, nr 2 r,v Dcbl

Projektu Ponatinłrodolya mobilnośćuczniórv i absolrventów oraz kad11' ksztalcenia złlvodorrego
Wietlza Edtlkacja lłoznój ż0l1 -żOż0rlspółltnansowan1 z t)uropejskiego Funduszu Spolecznego
n utner unlo\\iv PO\\i[]{V I]T-20 l 7- 1 -P L0 l -KA 1 02-03 6100
Zespól Szkćli Zarioclorłvch nr2 inr. Marji Dabrolvskle.j rv Dęblinic. tel El 88 30 289
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Załącznik nr 1 do Regulaminu
rekrutacji do projektu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

(osoba ucząca się)

do projektu ,,Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2 w Dęblinie" o numerze ż011-|-PLaL
KAl02-036400 w ramach pĄektu ,,Ponadnarodowa mobilnośćuczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawo'dowego" realizowanego zę środków PO WER na zasadach Programu Erasmus* sektor

kształcenie i szkolenia zawodowe
CzęśćA

- wypełnia kandydat/ka

(osoba ucząca się)

Dane podstawowe kandydata/tki

Inię
Nazwisko
Płęć

PESEL
Data urodzenia (dd/mm/nn)

Obywatelstwo
Adres zamieszkatlia (ulicą, kocl poc,zttltty, miaslo)
Telefon kontaktowy

Email
Informacje o kandydacie/tce
Tryb ksźałceniazawodowego

l

Dziędzina ksźałceniawg klasyfikacji zawodów2

Liczba ukoIiczotr_vch lat kształcenia zawociorvego
(0,,'l l2l3 l
Rok szl<olny O()..t20.. l

t,l, z201.1 r, poz-

ll82. l.poźn. 1,1-1,t,1.

W'rrażarn zgclde na lłzlęcie udziafu nro.jego synaicórlti

lr jakiłnkolrviek działaniu typu nrobilnośc.

data i podpis kandydata/tki

data i podpis rodzicalopiekuna

r
2

.

np. Kształcenie dualne (przemienrre), Szkoła ponadgimnazjalną Szkoła policealna. inne
Dostępnę np. pod adresem : htlulrĄuw kq]ryęZlu. edu,pl/kziu-Bpkyz

ProjeK POWER
,Ponadnarodowa mobilność uczniórv l absotwentów
oraz kadry ksztalcania zaurodowego"
fi rł j * kt,lt r pó{Fr fi 3 * § {J !x a n v p t t er Li n l ę u r o p +1 r leą
w rłłnarh śl*dk&w Łlirł;peinki*gei iuł.irlxlru §pt!*e znegrr
E,

power.frse.o rg.

p

t1

kszta lcen i e-zawodowe

f*ndacia Rłzwoiu §y§temu ldukatjl
r4za, *:-3c5 Włr§zawa
rEł-, az 46 3t 670, rAK§ ż2 46 31o3:., porłłerVET@fise.org,pl
At. Jerozołimskie

Unia Europejska

l;[§.Jjj,*a".,-, rt{;,,*.*ffi
CzęśćB

- wypełnia kandydat(tka)

Europejski Fundusz Spoieczny

i wychowawca klasy

Wl,pełn ia wycholvawca klasy
Imię i nazwisko ucmia:

Klasa:

Srednia ocen z przedmiotów zawodowych (z wyłączeniem oceny z praktyki zawodorvej)
koniec roku szkolnym 2016120l7

rra

data i podpis wychowawcy klasy

Wypełnia kandydat(tka)

ośwrłlcznl\InuCzNIA
o
.
.
r
l

i rzetelnego wykonywania wszystkich zobowiązań wynikających z uczestnictwa
w zagranicznym stażu Programu POWER oraz aktywnej i systematycznej pracy podczas realizacji projektu.
oświadczam. iż podane w formularzu informacje są zgodne zprawdą.
Deklaruję chęć uczestnictwa w projekcie, wyrażając tym samym chęć uczestnictwa w zajęciach przygotorvujących do
mobi l nościi praktykach zagraniczny ch,
potwierdzam zgodnośćze stanem lbktycznym danych zawartych w Formularzu zgłoszeniow,vm.
zapoznałamlem sie z Regulaminęm Rekrutacji w pro_iekcie.
zobowiązuję się do tęrminowego

(Data

i

cz5Ąelny podpis ucznia)

Dokumenty zalączone do formularza zgłoszeniowego

l.

Europass

2.

List motyrł,acyjny

3

.

4.

'

CV

w jezy,ku
w

:

polskim i angielskim.

jeąlku polskim i angielskim.

Zgo da rodz i calprawn ego op ieku

n

a na udz,iał ucznia w Proj ekc i e,

Oświadczenie o pochodzęniu z rodziny wielodzietnej TAK/NlE (niepotrzebne skreśl).

Proiekt PO1łER
-ponadnarodoga mobilnośćuczniów i absolwęntóu

oraz kadry ksztatcenia zawodowego"
Pt*iekt wsp*łfi fi en§ew*ny prłez Ł}n i ę lur* pejską
w rama*h §rłdków Ęł:r*pejskieg* Fundu*au §p*lełznegł

power.frse.

o

rg.

p

l/ kszta lcen ie-zawod owe

Fundacia R*rwoiu Sy§t€mrl tdukarii
Ai. Jtrorolimskie r4:a, oz-3o5 Warszawn
THL, 2? 46 3r 67o, r*xs
46 3r o1ł, polr*erV[T@frse.*tg.pl

l:
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Zalącznik nr 2 do Regulaminu
rekrulacji do projektu

ZGODA RODZICOW/PRAW|{YCH OPIKUNOW
UCZNIA W PROJEKCIE

1\{A

IJDZŁAŁ

oŚwrłocZENIE RoDZICow / opIEKUNoW pRAw|{yCH
n

wyrazanl zgode lla uczestnictrvo mo.jego
w zagraniczne,j praktyce Programu Erasrnus

o

srna córki'
1

.

.

razie nięuzasaclniollej rezrgnacji z pro_iektu w trakcie praktyk zoborviązuję się do pokry,,cia związanych

$y'

z tym kosztow.

o

oślviadczarn.iż podane w lormularzu infornlac_ie są zgodne z prawdą.

c

ZapoznalaIn,'eIn sie z: Regulaminem rekrutacji do pro"jektu, Regulaminem uczestnict\Ą,a rł projekcie,

.

o

wyrazanl zgoclę na przetwarzanie i wykorzystanię danych osobowych nroje.j córki/ mojego syna* dla
potrzeb procesu rekrutacji przez pracowników Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 irrl, Marii Dąbrowskie.j
w Dęblinie. practriących przy realizacji projektLr ",Europej,ski v,lwtiar ks:łąłceniu zalt,ł,;clowego ,,l, ZSZ nr )
v, Dębi inic " zgodnie z an. 23 ust. l pkt l ustawy z dnia ż9 sieIpnia 199] r. o ochronie danych osobolvy,ch
(Dz. U. z2002 r, Nr t0l.poz.926 z późnie.jszymi zmianami).
przypadku zirkrvalifikolvania się rrlo.je.| córki/mo"jego syna- do udziału w projekcie, wyrazam zgode na
samodzielIre poruszaIrie sie moje_| córki/mojego syna* w mie,jscach publicznych podczas pobytu na
\try'

prakt1,

o

kach zagran iczn,vch.

oświaclczalll" ze nroja córka

s) n"

chorirje llie choruje* na chorobę przewlekła. używa nastepLrjących lekólł,:

Zobowiązuje się zapewrrić powyższe leki na cał,v okres pobytu dziecka za granicą.
*tl

icpolrzcbnc skrcsl ić

(Data i czyelne podpisy rodziców l prarł,rrycli opiekunórv)

Prtl.jelit: ..|:uropclski rlr,nriar kszlałcenia zarvodorł,cgo *, 7,S7, nr 2 rv Dcblinie"
real iztllvan1- rl ranrach

|)ro.jeklu l)onadnłrodolla mobilnośćuczniólv i ahsohvcntólv oraz kłdry, lisztłlcenia zalvodolvego
lrrogratll ()peracl.jnr \\'iedza l,dukacia Rozu,ój 20l{ - 2020 rrspilllInansouan.v z },uropcjskiego F-unduszu Spolecznego
llLIlllcl- tlll,lowv POW E ltVt]'i'-20 l 7- l -P1-0 l -K^ 1 02-0:]0400
Zesptił SzkriłZarvodorłvch nr2 inl, Marii Dabrtllrskie.j u l)cblinic. teI.8l 88 30 289
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Załącz.llik nr 3 do Rcgtrlarninu
rekrutacji tlo projektu

Dęblin. dnia...

r

itt,tic i lt:tzrr trkr, tli.l ttla,

klr.l

l

oświadczenie

Oświadczam, że pochodzę zrodziny wielodziętnej.

Lp,

Imię i nazwisko

Mam

. rodzeństwa:

pobiera naukę

Rok urodzenia

l

ż.
)
J.

4.

5.

6,

1podpis ucznia}

Pro.jclit: ..[uropejs]ii iwnriar kształcenia zarłodor,vcgcl rv

realizorłanl

I)ro.jektu

rr,

ramach

ZSZ nr ) w DebIinie"

Ponadnarodolva mobilnośćuczniórv i absolłentów oraz kadry ksztalcenia ztrvodołego
EtlukłcjłRozwój 2011 -20ż{] u,spółtinansor.vany z Europejskiego Funduszu Spolecznego
11tl|]lel umowv POWEIIVE'I-20 l 7- t -PLO l -KA l 02-03{1400
Zespiił Szlicił Zarrtldorv__vch nr 2 inr, Marii Dabror.vskie,i rr Dęblinic. tel. 81 [i8 30 289

Prtlgranr ()peracylny'\\'iedza

